חג הסוכותבשביעית
ערביו של חג הסוכות ביחס לשמיטה מתפצלים לשתי חטיבות .האחת -
סוכות שבראשית השנה השביעית ,השניה  -סוכות "מקץ שבע שניס בצועד
שנת השתיטהר מעמד הקהלי .עלעניני "הקהל" ראהלעיל שבתה של השביעית
פרק ה' ,ולהלן בפרק האחרון :הפרדה מהסובה וטוית בשלהי השמיטה ,ואילו
עניניה של החטיבה הראשונה מתחלקים לשמונה נקודות ,כאשר מתפרטלפנינו.

א) סוכת גן-עדן
בחינת המקום בסוכה היא בעלת משקל מיוחד .היא יונקת את יחודה הן
מההיבט ההלכתי והן מההיבט ההגותי .שטחטריטוריאלי שיש בו קדושהאינו
בבעלותפרטית של האדם.ביתו ,רשותו ,חצרווכו'הרי הםחולין,גם אםמעשיו
בהם  -על טהרת הקודש .קדושה במקום תתכן או במאמרפיו  -נכסים של
הקדשן וקדושתם יוצאתבפדיון ,אובמעגלי קדושתא"יוירושלים ,הר-הביתוכו'
וקדושתם עולמית.
יוצאים מכלל זה  -ביתדירה שאדם בונה לעצמו לשם מצות סוכה" .עצי
סוכה אסורכן כל שבעה" ושם שמים חל עליהם .2הסוכההיא הטריטוריה היחידה
בחייו הפרטיים של האדם הקדושה בקדושת התורה .3המשמעויות ההגותיות
להנחה זו נתנות להתפרש בשתי פנים .בכוון ההיסטורי :בימים שבין יוהכ"פ
לסוכות כשירד משהמהר-סיני התחילו ישראל להתעסק בהכנותלבנית "מקום"
 .1השוה פרוש הגר"אסוף מסכתשביעית",חג הסוכות דהוא שנהשמינית קראשמיטה" .וראה
בתעש שמות כ"ג אותריחולעילפ'האזינו,וביימי-השילוח" ח"א פ'וילךעלהיציאה משבת
לחולומשביעיתלשמינית.ירושלמי סוטה ספ"ז.
 .2סוכה טע"א .בהסבר מחלוקת הרמב"ם והרא"ש בקדושתדפנות הסוכה ראהחידושיר'חיים
הלוי פ"ח מהלכות סוכה .וראה שכ"א סוכה דף ט' כשהעמיד את כל הדפנותביחד ,וב"מקראי
קודרו" סוכות א'עמ' א על רצפת הסוכה,עייןפרימגדים תרמ"ג ס"קב ,עלדפיםמרוצפים.
והשוה בנוסחה"יהי רצון" כשנכנסים לסוכה :ונזכה לשבת על האדמה  -אדמת הקודש.
 .3ועי'בדברי הרמב"ן על קדושה של כבוד הובאו בח"ן פ"גמגילה,מאירי הוצאת מכון התלמוד
עמ' ע"ז ,הערה  .30עמ' צ"ח.

דעת
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לשכינה ולמשכן'; ובמובןהערכי" :מקום"שבעלי תשובה (לאחריוהכ"פ)עומדיםבו,
הוא שטחה של הסוכה.5
ברם יש כאן עומק לפנים עומק ,הפורץ את גבולות הזמן והעולם ,ע"י
התבוננות בצמד :שמחה ו"מקום" הסוכה .שמחתסוכות שבאה לאחר הכפרההיא
מעין שמחתהעתיד.
עיקר השמחה לעתיד כמ"שישמח ד' במעשיו ,אמרו חז"ל שמח לאכתיב רק
ישמח...וכן בש"קשישבו הארת הנשמהשהיאמעין עוה"בובבחינתהזמז] T"DI
כתיבבמזמור השבתכישמחתניוכו'במעשיידיךארנן ,שהשבת עדות שבנ"י
הםבני עוה"ב ומרגישין הארת הנשמה ,וכמו"כ סוכה מעין עוה"ב בבחינת
המקוםויש הרגשת הקדושה ,והוא פריסת סוכת שלום בשבת ובסוכה (שפ"א
סוכות תרקיד ,וע"ע שם עמ'  ,230ובראשית שנת תר"מ).

כך גם בבחינה הקדם-היסטורית .המקום הראשון המתיחס לאדם הואגן-עדן
ושם אף מקום השמחה הראשונה.
וישם שם את האדם,ועיקרהבריאההיתהלהיותדירת האדם שם ,ושםהיתה
שמחה כמ"ש כשמחךיצירך בגן-עדן,והגם שכתיבויגרש את האדם ,אעפ"כ
יש זמנים שמתנוצץ קצת הארה מבחינת ג"ע ...השי"ת זיכה אותנו לישב
בצילו,והיא והסוכה]מעין בחינת ג"ש ...השי"תהכניסנו לדירהזו שחל עליה
שם שמים (דירה זו היא מעונו של הקב"ה) והשמחה במעונך (שב"א דברים עמ' ק',
וג' .וע"ע יחזקאל כ"ח ל'ג :בעדןגן
והשוה:ויהי בשלם סוכו ומעונתובציון ,תהיליםי'
אלוקיםהיית ,כל אבןיקרה מסוכתך ...את כרוב ממשך הסוכךוגו' .וראה ב"ב ע"ה ע"א).

חללהסוכה ,הנתחםבתוךהעוה"ז ,משמשבבואהלעולםשגורשנו משם,לע"ע,
ולעולם שהועדנואליו ,לעוה"ב.
היחס שבין הסוכה כג"ע לבין העולם הסובב מחוצה לה ,בבחינת המקום,
משתווהליחסשבין השנההשביעיתלבין שש שנות העבודה בבחינת הזמן.
בזעת אפך תאכל לחם היא הקללה לאחר החטא ,ומקודם היתה כל אכילת
אדם מנן-עדן ...אך גם אחרי החטא נשאר לבנ"יזמנים שמתעורר להם זה
הכח הראשון...ובזמןשהיושחיטיןויובלות היתה כל השנה שנת שבתלן ולא

 .4השוה הגר"א בפרושו לשה"ש א' ד' ,שפ"א דברים עמ' " .204משך חכמה" פ' משפטים :וחג
האסיף ,וע"ע תו"ש בא פי"ב אות תקע"ג ,תקליה .בשלחפי"ג אות רפא ,שה"ש עם פרוש
"שפת-אמת" מהדורת תטו"מ בהשמטות.
ן שפ"א דברים עמ'  .192 ,184ראה "שעורי-דעת" רא"מ בלוך עמ'  .40ע"ע "שנה בשנה"
 .5עיי
תשמ"ט עמ' " ;225בתלנו"י
ד עמ' .333
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היועוסקיןבזריעהוקצירה...ואזישלבנ"י הארה מדרךראשון שקודם החטא
(שת"אויקרא עמ' צ"ח,וע"ע שםעמ' ,200ולעילפ'בראשית) .קודם החטא שם הקב"ה
האדם בג"ש לעבדה ולשמרה ברנז"ח מצות עשה ושס"ה מצוות ל"ת ואחר
וכו'
הגרוש
החטא כתיב וישלחהו מנן-עדן לעבוד את האדמה ,א"כזשעיקי
מג"עהיה על-מנת לעבוד את האדמה (ע"ע רתק ,תו"ש בראשית ג' אות רל'ב)] בזמנים
שיש שביתת מלאכה לבנ"י כמו בשבתוכן בשמיטין ...הוא אות לבנ"י שהם
במדרגה הראשונה (שפ"א ויקרא עמ'  .203על בחינות השמיטה ביחס לעוה"ב ראה
שפ"א שם תרמ"ז ,תרחב).

כל שנה כשישראלנכנסים לסוכה על שטחה וחללה המקודשים ,הםמותירים
אחריהם את העוה"זעלחמריותוועבודת אדמתוומתיחדים עם המלךבסוכתהגן
אשר מקדם.יתר על כך כשמתקדשת השנה השביעית ,ובא"י שולטים ניחוחות
עדני הגן ,מתעלה בחינת הישיבה בסוכה,זו שאינה נעקרת ממקומה גם בשנת
השבע,והריהיא משמשת פתחלנסיון החזרה אל העדן אשרגורשנו משם.

ב) סוכת ארץ לא-זרועה
כל המועדות כולן נאמר בהם "זכר ליציאת מצרים" ,ובהסבר הקשר עסקו
ראשונים ואחרונים( .ראה לדוגמה "החנוך" מצות ספוריצי"מ ,טור או"ח ס' תרכ"ב ,של'ה מסכת
פסחיםדףז'ע"ב  -ח'ע"א).ואגך'פכןנתייחדו פסח וסוכות בזיקתםהישירה למאורע
שליצי"מ ,ויחוד אחריחוד  -לחג הסוכות.
"חררהשנטלו ישראל ממצרים אכלו ממנהשלושים ואחדיום" (מנילתא שמות
ט"ז)

ומכאןואילךנזונו מהמן.אותןעוגות-חררות שלאהספיקולהחמיץהןהסיבה
הגלויה לחובת אכילת מצות בפסח ,זכרליצי"מ .הגורם לאכילת המצה לדורות
מצטמצם,איפוא ,בפרקזמן קצר ,בתקופה הראשונהליציאתמצרים .לעומתזאת,
הסיבה שנתפרשה בכתוב לחובת הישיבה בסוכה התמשכה עלפני כל תקופת
הנדודים במדבר" ,כי בסוכות הושבתי אתבנ"י בהוציאי אותם מארץ מצרים"(.ויקיא

כ"ג מג; במסכת סוכה ל"א ע"ב מחלוקת תנאים אם סוכות ממש אוענני כבוד ,וע"ע ט"ז או"ח ס' תרכ"ה,

תו"ת ויקרא כ"ג אות כא ,קטה,לעיל הערה  ).4ומכאן הבנה טובה יותר בדרישת הכתוב:
"זכרתי לד חסדנעוריךוגו' לכתך אחרי במדבר"".לכתךאחרי"אינו מתפרש רק על
האקט שלהיציאה(יאה מכילתא שמות ט"ו כ"ב:ויסע משה ,וע"ע רקקי שה"ש א'ד') אלא על
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כל משך ההליכה במדבר .6כך עולה מדברי הזוהר(י'ג ק"ג ,ע"ב) הדורש אתדברי
הנביא עלזכרון ההליכה במדברביחס לצל האמונה  -צל הסוכה ,אותה אמונה
שמכוחהיצאו למדבר ומכוחה הלכו במדבר .מנקודהזויצא בעל שפ"א להעמיק
במשמעותה של הסוכה מכמהניוונים.
"
ו
י
ת
ו
א
ל
פ
נ
ל
(תהילים קי"א
זכרתי לד חסדנעוריך(יימי'ב'ב') דכתיב "זכר עשה
ד')וכמו שעשה הקב"ה הנפלאותלאבותינווהשאיר מהםזכר לדורות,כנזו-כן
זכותן שלאבותינוהיה ג"כ למעלהמן הטבע,ונשארגם מזהזכר לדורותוע"י
קיום מצות סוכה יכולין למצוא זאת התשוקה להיות נמשך אחר השי"ת
לצאת מן הטבע (שפ"א דברים עמ' ק"ט).זכרתי לך חסדנעוריך ,מהשמעזכות
זהנזכר לעולםלבנ"י,בודאי נמצאמידהזו לעולם בלבותבנ"י,להיות נמשך
אחר השי"תלהפקיר הכל ללכתאחריו...לכן אחריוהכ"פשנטהרובנ"י,נעשין
אחד ואז הם נמשכין אחר השי"ת וזה רמז הסוכה (שפ"א סוכות תרמ"ח) .ענץ
הליכה מבית לסוכה צא מדירת קבע וכו' ,הוא מעין מצוה ראשונה שנצטוה
אברהם אע"ה לך-לך מארצך,וכמו-כןבבנ"י שנאמרזכרתי לך חסדנעוריך
וכו' לכתך אחריוכו' (שם עמ'ק .וע"ע שם עמ' קא:ע"י מצות הסוכה שהיאכענין לכתך
אחרי במדבר).

בכל אחת "מדרשות" אלוהצביעבעל שפ"אעלפן נוסף בהבנת מעלתישראל
המתעלים מעל לטבע והולכים במדבר מכח האמונה; אולם המשותף לכולם -
תפיסת הסוכה כמבודדת אתהיושבים בה מהחוקיות הטבעית הסובבת מבחוץ,

כשם שסוכת המדבר(בין אםהיו אלהסוכות ממשובין אםהיוענניכבודאוכאוקימתא המאחדת
של בעל שפ"א) בודדה אורפז מהטבע המדברי שאינך כזאפשך התפתחותהחיים.

ענין סוכות ממש הוא מה שזכובנ"ילהיות נמשך אחר השי"תויצאו מהנהגת
הטבע ...וכפי מה שזוכין להבדל מן הטבע כמו"כ זוכין להנהגה שלמעלה
מהטבע והיא בחינתענני הכבוד (שפ"א סוכות תרמ"ז).
מציאותם של ישראל במדבר היא עדות להתגברות על מגבלות הטבע ,ועל
זכרון זה הם חוזריםמדי שנה במועד חג הסוכות .באפיק הגותי זה מתגלית אף
המשמעות של חג האסיף .שעה שאדם שמח עלהישגיו הכלכליים והחקלאיים,
ולכאורה מגביר את תלותו בהם,הרי בקריאת מגילת קהלת הוא מתנער מהם,
מנתק את כבליהםומכריזכלפי עולם החומר  -הבל הבלים.

.6
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י (שמותי"ב לט) נדרש הפסוק לשבחן של ישראל שלא אמרו
אמנם במכילתא פ' באיביש"
למשה היאך נצא למדברואין לנו צדה לדרך ,אלא האמינו והלכו אחר משה.

חג הסוכותבשביעית
התעלותזו "שבעתימים בשנה"מדי שנה,הרי היא יסודה הערכי של השנה
השביעית כולה(.יאה להלןסעיף דעל קריאת קהלת).
כלענין השביתה הוא בטול הטבע...שיש בכחבנ"י לצאתמן הטבעוכו' שלא
להיות טבועים תחת ההרגל והטבע ,רק לידע שכל  T"nlDהוא טפלופרוזדור
לטרקלין ,והנייחא של איש ישראל הוא בעת השביתה ממעשים של הטבע,
שזה עיקרחיות האיש הישראלי(שי"א פ' תימ"ד).יכרתי לך חסדנעוריך
בהי

וכו' והקב"ה זכר עשה לנפלאותיוונתןלנו מצוות שנזכה עלידיהם למדרגה
הראשונה...וכזזוכן בשנת השמיטה הוא ממש לכתך אחדי בארץ לא זרועה
(שפ"א  '9בהר תרמ"ז) g"DN .שהם בעולם הטבעיוזורעיןואוספין ,מ"מ כשבאה
שמיטה ושובתין ,נתלבשו בבחינת מלאכיו" ...אי לך ארץ" (קהלתי'ע"ז) הוא
כשמשועבדין אל הטבע,זה ש"מלכך נער" הנהגה הטבעיות ,אבלע"י שמיטה
ן מהשתעבדות הטבע (שפ"א ויקרא .)202
יוצאי
בכוון דומה הלך אף בעל "שם-משמואל" בנסותו לתת למעלתה של א"י

בשביעית הסברעיוני.

שבתבשנים נעשה התדבקות הארץ בעולם שלמעלה מהטבע ,אבלכמו שבת
בימים שיש עליות רק בפנימיות העולמות ולא בחיצוניות ,כן שבת בשנים
הוא רקבפנימיות העולם (ש"מ בהר תר"פ וע"ע "שבתה שלירושלים" על מזמורצ"ו).
ע"פ האמורתובן טוביותר דעת המכילתא (שאמנם נדחתה) שמצות סוכה תדחה
מפני השמיטה,שהריערכי בטול הטבעהמונחיםביסודה של המצוה,מוצאים את
ביטוייםבשביעית ,ומעתה שאנוזוכיםבקיומה של מצות סוכה אףבשמיטה,הרי
שהאור המציץעלינו מצל האמונה נכפל ומתבהק .הזכרון ההיסטורי המתייחס
לארץ לא זרועה הופךבין דפנות סוכתהשביעית לממשות שבהווה.

ג) האחדות בסוכות

ערכי האחדות בסוכות מתבטאים בכמהפנים .הצמדת הסוכהליוהכ"פמיסוד

האחדות היא באה.
עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם (ישעי' נ"ט ב') ולכן אחר
שנטהרו מעונות [ביוהכ"פ] ניטל ההבדלי ויש עונות שמבדילין האחדות בין
אחד לחברו ,ז"שביניכם [לבין עצמכם] ממשויש שמבדיליןבין אדם למקום,
ובסוכות [לאחר הכפרה] נעשה הכל אחדות אחת ,ונפשות בנ"י מתאחדין,זהו
רומז ד' מינים שבלולב ,שנעשין [בינם לבין עצמם] אגודה אחת; והסוכה
שמתאחדין נפשות בנ"י לאביהם שבשמים ,לכן נקרא חג האסיף [שנאספים
אל הבורא] ,ואיתא [חגיגה ט"ו ע"א] זכה נוטל חלקו וחלק חברו בנ"ע ,לאיכה
נוטל חלקו וחלק חברו בגיהנום .והנה בר"ה ויוהכ"פ אחר המשפט שלמעלה
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בודאי בנ"י זוכין ביטול חלק האומות ,וכמו-ט הצדיקים זוכים לחלק
חבריהם ,אבל הצדיק צריך לבקש להחזיר לכל אחד חלקו וכו' .וזה ענין
ד'מינים שבלולב שנעשין אגודה אחת,שיחזירו בנ"י כל אחד לחברו חלקו
וזהו באגודה אחת (שס"א סוכות תרנריג).

וזל ינוודה של האחדות ,הן זו המתבטאת בסוכה והן זו המתבטאת בלולב
ומיניו עמד השפ"א בדבריו כבר בשנת תרל"ט.
ארבעת המינים הם לאגד ולחבר נפשות בנ"י כמ"ש במדרש (ויקר' ל') יש
בהם שיש להם טעםוריח וכו' ועלידי האגודהזוכין להכנס לסוכה דכתיב
(ירמי' ב' ב') אהבת כלולותיך ,לכתך אחרי וכו' [דרש כלולותיך מלשון התכללות,
הזיקה לכללישראל אהובההיאלפני המקום] שאוןיכולין לבוא שהמשנהזולהיות
נמשך אחר הבורא ית' רק ע"ישמכניסין עצמן בכלל ישראל .ודרשו חכמים
[סוכה כ"ז עי,ב) כל ישראל ראויין לישב בסוכה אחת ,וכל הראוי לבילה אין
בילה מעכבת (מנחות ק"ג ע"ב) [גם אם הסוכה שיושב בה קטנה מלהכיל את כל
ישראל 7הרי סגולת התאחדות ישראל מתקיימת בה] לכן בשבת אין צריך לולבי
כי בשבת מתאחד ג"כ נפשות בנ"י כמ"ש (זוהי,תיימה) דמתאחדין ברזא
דאחד (שפ"א טונות תרהט ,וע"ע שם שנת תרהיב שכתב :בשבתאיןצריך לד'מינים
דהנפשות קרובים וכל הפרוד בבחינת הגוף ,ושבת יומא דנשמתין).

לעקרונות האחדות ולשימורם במצות הסוכה חזר בעל שפ"א בשנת תרמ"ח
זכרתי לך חסדנעוריך ,ממשמע שזכותזו נזכרת לעולםלבנ"י [שהרי לאניתנה
מגבלה לזכרון זה] בךדאי נמצאת מידהזו לעולם בלבותבנ"י  -להיךת [משך
אחר השי"ת להפקיר הכל ללכת אחריו.
[אולם כדי שזכרון זה ימשיך להתקיים] כתיב אהבת כלךלון[יך ,שכשיש אחדות
הראויהבבנ"י אזבאין למדהזו .ובאמת גם האחדות נמצא בבנ"י אךכתיב
ומבדיליןביניכם" וכו' פ' שהעונותעושין פרוד בעצמותם [של
"עונותיכםהי
ישראל]וםנזילא נפרדו מדבקות באלוקים כמ"ש(דברים ל"ג ה')ךיהי בישךרוןוכו'
בהתאסף[דהיינו תלותביןגילויי אלוקות  -מלכו של עולם והתאחדות שבטי ישראל]
לכן אחריוהכ"פ שנטהרובנ"ינעשין אחד ,ואז הם נמשכים אחר השי"ת.וזה
רמז הסוכה שדרשו חז"ל (סוכה כ"ז ע"ב) כלבנ"יראויין לישב בסוכה אחת -

 .7מפורסם הוא ,חשבונו של האדמו"ר מאוסטרובצה כיצדיכולים כל ישראל לשבת בפועל
בסוכה אחת.
 .8לעילעמ'  118הערה  11והשוהעל ההמנעות מתק"ש בשבתלהלן :מג"שבראשית שנת השבע
הערה .68
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אהבתכלולותיך(.יע"ע שפ"א סוכות תרס"ב שחלקבין האחדותבמיני הלולב הרומזת
לתקוןשבין אדם לחברוובין האחדות שבהתכנסות לסוכה הרומזת לתקון מהשבין אדם
למקום).

רעיונותיה של האחדות מצאוביטויים אף בשמיטה ,הן שמיטת קרקעותוהן
שמיטת כספים .כך כתב בעל "שם-משמואל".
שמיטה היא מצד הכלל להיות כולם אחד כמ"ש והיתה שבת הארץ לכם
לאכלה לך ולעבדךוכו' שתהיהיד כולם שוה(ע'רש"יויקרא נ"הו')וכל ישראל
כאיש אחד חברים ,ואז הם מרוציםזיצויים] מצד הנכל ...וע"כ תמצא שכל
פרשיות השתיתה נאמרו בלשוןיחיד ,תזרע שדך וגו' ,ואיתא בזוה"ק שכ"מ
שנאמר בלשון יחיד הוא מצד הכלל שהם כולם יחד כאיש אחד חברים
וכמ"שויחן שם ישראלוגו' ואמרו חז"ל כאיש אחד בלב אחד רשם משמואל'
ויקרא עמ' שחה).

בדרךזו הסביר אף בעל שפ"א את סמיכות פרשת אונאה לפרשת שמיטה:
עיקר "אל תונו" הואכדי להיות בנ"י באחדות כמ"ש חז"ל שאונאת דברים
ג"כ בכלל ,והנה מצות השמיטה אינה מצוה פרטית ,אבלכפי האחדות שיש
בבנ"ייכוליןלקיים זאת המצוה כמ"ש בזמן שכליושביה עליה,וכמו בשבת
מתיחדיןבו ברוא דאחדע"י השבת,לכןע"י האחדותבאיןלשביתתשמיטה
(שפ"א פ' בהר תרצח וע"ע שם .)192

נךגם מנומקת תקנת הפרוזבול כשראה הלל "שנמנעו העם מלהלוותזה את זה"

(שביעיתפ"י מ"ג,לעיל פ'ויחי).

ובלשון ההקדמה ל"שבת הארץ":
שנת שוית ומרגוע ...אין רכוש פרטי מסויים ולא זנות קפדנית ...אין חלול
קודש של קפדנות רכושפרטי בכל תוצאותיבולה של שנתזו וחמדת העושר
הנזתגרה ע"י המסחר משתכחת (מהד' מכון התורה והארץ כרך א ,עמ' .)64-65
ההתכנסות בסוכה ונטילת ארבעת המינים בחג האסיף של שנת השמיטה
אחדות כפולה ומכופלת מתמקדת בהם.
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ד .קריאת קהלת
מעמדה של מגילת קהלת ,גם מבחינת קריאתה בציבור ,שונה משאר
המגילות .כך עולה מנוסחת מסכת סופרים שלפנינו ,9אםכי ע"פ הגהת הגר"א
אף קהלת נמנית עם המגילות הנקראות בציבור ובברכה מתוךמגילה כשרה .כך
אכן נוהגים הפרושים בא"י האוחזים במנהגי הגר"א.
אולם הדבר לא מוסכם אצל הפוסקים0י .מיוחדים הם דבריו של בעל
ה"לבוטר'" .ואומרים קהלת לעולם בשבת דחול המועדוכו' וטעמא משום שסוכותזמן
שמחתנו וספר קהלת משבח ומזרז את הבריות שישמחו בחלקם ולאירדפו אחרריבוי
הממון,והנהנה מסהשישלו  -מתת אלוקים היא,ואיןנוהגים לברך על קהלת" .11בטעם
הקריאה נאמרו ,מלבדדברי הלבוש ,עוד כמה טעמים" .סוכות הוא זמן שמחתנו,
ואין שמחה אלא בבשרויין ,לכן אנו קוראים קהלת האומר הבל הבלים לכל תענוגות
העוה"ז ,נמצא שעיקר השמחה הוא שאנויודעיםכיעניני העוה"ז הם הבל"2י" .ושמעתי
דלכןקורין אותו בסוכות ,לאמפני שמהביל שמחת העוה"ז ,רק שממנוניקח תוקףועיקר
השמחה האמיתית ע"י ההבלת כלעניני עוה"ז"3י.
קביעת הקריאה בקהלתבא"י בשבת,בין בא' דסוכות,בין בשבת חול המועד
יש לה גם משמעות פנימית .כך עולה מדברי המדרש4י הדורש את כל מעשי
בראשית להבל ,ואילו ביחס לשבת ניכרת ההתחבטות ,הן בניסוח דברי
קהלת-רבה" :מאיאיתלדלמימת הלוא לא נבראבוכלוםואינו אלא קדושה ומנוחה",15
והן בלשון "שוחר טוב"" :ומה נברא בשביעי  -שבת ,חוזר ומסתכל לכאן ולכאןליתן
פגם ולאהיה מוצא ,אלא כולה קדושהואורהומנוחה"6י .אמנם לבסוף נתפרש במדרש

.9

פרקיד,ג.

" .10מגן אברהם" סימן תצ,סעיף קטן ט; "משנה ברורה" שם סעיף קטןיח.
וו" .לבורו"סימן תצ,סעיף קטן ה;סימן תרסגסעיף קטןב .וראה שם שהביא למניעת הברכה
נימוק מפתיע .השווה :מגילה ז ,א; דעת הרשב"ם הובאה ב"דעת מקרא" קהלתיב ,ח; שם
באלשיך וב"מצודת דוד"; הקדמת הנצל'ב לשאילתות ,מוסד הרב קוק עמ'  .24על היחסבין
קהלת לבין "הקהל' ראה אבודרהם ,הוצאת ירושלים תשכ"ג עמ' רמ" .תולדות חג
שמחת-תורה" עמ' .354להלן עמ'  .463וראהעוד"מחניים" סא,סוכות תשנ"ב עמ' .48מחזור
סוכות מהדורת גולדשמידט עמ'יט
".נתיב בינה" ד עמ' .194
 .12בשם האדמו"ר מאלכסנדר הובא ב"ברכתחיים" מועדים א עמ' קסא.
" .13צדקת הצדיק"סימןרב,ואוליכוונתו לשמועה בשםהרבי מאלכסנדר .השוה":מבין במקרא"
עמ' .394-395

 .14קהלת-רבה פרשה א; שוחר-טוב פרק צב.
 .15תורה-תמימה קהלת א אותיח.
 .16לשון המדרש ב"שוחר-טוב" נראיתמדוייקתיותר ,והשוה הערות ר"ש בובר שם.
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גם ההבלהשייך לשבת7י "ואעפ"כ חזר וראה שאדם חטא בה ומתחייב בנפשו ,אמר
גםזה הב?".
לעצם המושג "הבל" ולביטוי "הבל-הבלים" ניתנו כמה וכמה פירושים .ר'
עובדיה ספורנו כתב" :הנה כל מחודש זנברא] בלתי מכוון זמתואם] אל הכלית נאות
למעלת חידושו ובהתאם לעובדת בריאתו] יקרא הבל .ךהדבר מהם זמהבלים כגון אלו] אשך
תכליתו וסופו]יותר גרוע יקרא הבל-הבלים כמו שיקראהיותר קדוש ,קודש-קודשים.18
בעל ה"מצודות" פרש "דברשאיןבו ממשוהוא מושאל מלשון הבל הפההנזכר בדברי
חז"ל"9י,ואילו המפרשיםבנידורנו מנו כשמונה הוראות לשם הבל ,וכמעט כולם

בהוראה שלילית.20
אףבספרי ההגותגילגלו בהבנת מושג מפתת זה בספרקהלתי.2ב"מגידדבריו
ליעקב" כתבה"מגיד" "חיות והנשמה]אינויכול לסבול שיהא בגוף,לפיכך הולךהחיות
בגוףצידחוזר למעלה,וזהו ההבל" .22הרב בעלה"תניא" ב"לקוטי תורה"דן במושג
ן הדברים באה אףהתייחסותלבחינת ההבל שבשבת" .24תה
זה כמה פעמים23ובי
שכתובכי הכל הבלהיינוכי גם חכמה עילאה נקראת הבל והארה בעלמא ,וכענין
בראשית  -שהיא חכמה -נמי מאמר הוא 25בחינת הבל לבד" .חכמה עילאה באה
מן האין ,וזהו ההבל דקדושה הגדול ביותר" .וכמו שאמרו שמדרש] רבות בקהלת
בתחילתו ,ששלמה אמר שבעה הבלים נגד שבעתימי בראשית ,הרי שאףיום השבת
נקרא הבל ,ושבת הוא חכמה עילאה,והיינולפישישבחינת שבת בשבתו ,שגםיום השבת
דעכשיו נחשב כחוללגבייוםשכולו שבת,לכןנקרא הבל" .ככל שתלך ותתעמקבחינת

 .17אםכי הואאינו תואם את שאריצירתהימים הנדונים להבל על-שם סופם.
 .18קהלת א,ג .השווה :רתק בראשית ד ,ב.
 .19ראה"היכל הקודש" ,מנדלקורן :הבל.
" .20דעת מקרא" קהלת עמ' .14
 .21השוה :רמב"ן בראשיתד ,א :וקראה האחד בשםקניןוהשני הבל,כיקנין האדם להבל דמה,
ולא רצתה לפרשזה,על-כן לא נכתב טעם בשםהשני .והסוד המקובלבענין הבלגדול מאד.

עיין עוד בר'בחיי
ו
ש
ו
ר
פ
ב
ו
שם
"הכתב והקבלה" בראשית
של
 .22ס' קנב ,וראה במהדורת שץ-אופנהיימר עמ'  252על תורת "ההבלים" ושם בעמ' .324
 .23על הבל-הלב-להב ,ב"לקוטי תורה" פ' אחרי עמ'  .50על הבל כהתפשטות חיות הנפש ,פ'
במדבר  .22על הבלא דגרמי ב"תורה אור" דףקי עמ' ד(.ועיין עוד "דובר צדק"  ).106על
המאמר הנדון בקהלת-רבה א כשהוא מתפרש עלז' מדות ראה"לקוטי תורה" פ' נשא כס,
ע"ב; פ' במדבר עמ' .24
 .24פ' בחוקותי עמ'  .100ראה עוד ב"שם משמואל' מועדים עמ' קפה :ודברי המדרש סתומים
מתחילתם ועד סופם ,והוא הולך ומפרשםעל-פי דרכו.
 .25ראש-השנה לב,ונ"א.
שם ובהערות שוועל" .תורה שלמה" בראשית ד ,אות כד ושם בהערות.
שטל.
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שבת שלנו כך תלך ותגדלבחינת ההבל המתייחסת לשבת.פנימיותה של השבת
המתגלה והולכת הופכת את המעטההחיצוני הקודםלהבל.זוהי אמנם המשמעות
השלילית של מושג ההבל ,אולם מדברי בעל "לקוטי תורה" משתמעת הוראה
נוספת :הבלחיובי ,זה שמחמת"אויריריותו" ,רוחניותו המופלגה ,אי-אפשר לו
להתפס כמממשות ,אלאביחסבראשיתי בלבד ,ראשוני ,שמחמתשיגובואיןלנו
בו תפיסה  -חכמה עילאה ,קדומה.26
דברי המדרש הבעייתים על ההבל שבשבת נתפרשו בצורה נועזת אצל
אדמו"ריגורהראשונים .הטהרה שלהימיםהנוראיםמעמידה אתישראל בנקודת
הראשיתהנקיה מחטא,כתינוקשנולד .והנהעלתינוקות דרשו חז"ל27אין העולם
מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות שלבית רבן ,ומעלתו של הבל זהשאין בו
חטא .נמצא "שאחר ר"הויוהכ"פשבני ישראלנטהרו מעונותיהם נעשה הבלפיהםבלי
חטא כמו תינוקות שהבל פיהםמקיימין העולם ,לכןקורין קהלת" .דברים אלה שמע
בעליישפת-אמת"מפי זקנו בעל"חידושי הרי"ם" .28אלא שאצלו עצמו התרחבה
היריעה.בע"ה מתחדשחיותכלאישישראל והוא שנאמר"ויפחבאפיו נשמתחיים"
והוא הדיבור כמו שנאמר "לרוח ממללא" .29ההתחדשות והתשובה של ראשית
השנה,חידושהוחיזוקה של השקפת העולםמביאים אתהמעייןלההביל אתערכי
העולם החולף" .אחר ר"ה ויוהכ"פ ששבין בני-ישראל ,משליכץ הבלי העולם" .מכאן
קריאת ההבל כנגד כלהבלי העוה"ז ,ולכך רומז המדרש בדרשת ששת"ההבלים"
י היצירה .אלא שמדברי חילל עולה
בתחילת ספר קהלת שהם כנגד ששתימ
הוראה נוספת,חיובית ,למושג הבל .הבלפיות שלא חטאו ,שהוא-הואהמקיים
את העולם .כנגד הבלשביעי זה יש לכוין את יצירת היום השביעי " -הבל
שבקדושה" .אכן,ביןשתי המערכות הללו ,ההבל ה"הבלי" וההבל הבונה,קיימת
תלות" .על-ידי שיודעיו שהבל הבלים כל הבלי העולם הזה ,על-ידי זהזוכין להבל
התורה שהוא רומז עליום השבת כמו שאמרו במדרש 30ש"הכל הבל" הוא כנגד שבת
קודשוהוא הבל אמת" .כשבאיםבימיהדין לחשב חשבונות של עולםמגלים בתוך

 .26השווה :שקר החן והבלהיופי (משלי לא ,ל) ושם בפרושי הגיא ,המלבל'ם ו"דעת מקרא".
סנהדרין כ,ונ"א.
 .27שבתקיט,י'ב.
" .28שפת-אמת" סוכות תרל'ז עמ' .188
 .29אונקלוט בראשית ב ,ז.עיין "תורה שלמה" בראשית ב ,אות קסא .נראה שכוונת בעל
"שפת-אמהמ' למסורות חז"ל על בריאת האדם בע"ה .על אותה שעה שנאמר עליה "ויפח
באפיו" ,תהליך שבמידה מסויימת חוזר על עצמומדי התחדש השנה.
 .30בודאי כונתו ל"שוחר טוב" פ' צב ,בו מוזכרת נימהחיובית ביחסליצירת השבת ,מה שלא
מופיע בקהלת-רבה.

י'ע
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העולם ההבלייסודאיתן אחד ,רוחני ,שאכן מכח התייחסותולימיהיצירה אף
הוא הבל ,אלא שהוא הבל-אמת ,והוא ההבלהמקיים את העולם ומעניקלו את
משמעותו .קיום זה באעל-ידי הבל-הפה ,העוסק בתורהבלי חטא ,והוא ההבל
העולהמיצירתהיוםהשביעי.
קדושת ההבל מעידה על דבר ד' הנתון בתוך הפה ולכן היא טעונה שמירה
מעולה.מישנתון בכוחותרוחנייםחייבלכוונםלאפיקיצירתיולהגןעליהםמפני
סטיה .לסוכהישאופי של הגנה.31אופי זה נתנו בעל "שפת-אמת"ענין לקריאת
קהלת .הכרת "הבל הבלים" לעומת עולם ומלואו ,עולםוקניניו ,אפשר לה לבוא
רקאחרי ההתעלות שלהימיםהנוראים .הכרזהזו על קריאת השלילה שבה ועל
קריאת החיוב שבה ,מעידה על דבר ד' בפיהם של המכריזים ,והיא מזקיקה
התייחסות של זהירות .מכאן "דרטו" בעל "שפת-אמת" את הפסוק (ישעיה נא ,טז)
"ואשים דברי בפיך הוא בר"ה ויוהכ"פ ,ובצלידי כפתיך הוא בסוכות" .ההבל
החיובי,היוצר,צריךלושיהא נשמר במסגרותדפנות הסוכה הקדושיםכל שבעה,
שלא יתפשט כח האדם ,שהתעלה והתעצםבימים הנוראים" ,לברמן הקדושה".
כךהואענינה שלמגילת קהלתעל"הבלה הכפול" כל שנה ,בשבת ,במועדחג
הסוכות .אמנם בשנת השבעמקבליםהמושגיםבסוגיהזו  -הבל,דיבור,אפסיות
קניני הממון וכו'  -משמעות מיוחדת .כל קריאתה של השמיטה היא תגר על
הישגים הכלכליים ,ענינה בהבהלתקניני החומר .מה תגדל ותתעמק ,איפוא,
הכרזת "הבל הבלים" המקופלת בקריאת הקוהלת בראשית השמיטה .ולעומתה
מה תתעצם ותתחזק הדגשת הבל דקדושה ,זה המעמיד את העולם על יסודו
הרוחני,המקיים את העולם בהבלפיו,זה הרואהבערכיםהרמוזים במושג השבע
את עקרון המוחלטות" .32הבל דקדושה" זה ,הוא ההבלהשביעי המעניק לעולם
את משמעותו.
נשאנויוצאיםמימיםנוראים שבחודשהשביעי בשנההשביעית,נכנסים לחג
"שבעתימים בשנה" 33וקוראים ביום השבת שבו את הקריאה כפולת השבע -

.31

.32
.33

הרע בחסדעליך.
השויה" :שפת-אמת"דביים עמ' צג"יהנה בר"הויוהכ"פנגאליזבנ"י
ואחרזהצריכין הגנהיותר,כיהתיקוןשאינו בא מצד זכות עצמו מיציאחריוהקיטרוגים.
דפעי
יים דף נח ,ד :מצות
ד
וו
לכן הקב"המגיןעלינו אח"כ בסוכה" .ראה עוד "תפארת שלמה"רמ
סוכה הבאה אחרימים הקדושיםלהיות למחסה ולמסתורעל האורותהיורדים בר"הויוהכ"פ
כאם המסוככת עלבניה .וראה "סודישרים" אות פד ,דף מא,ע"ג".פרי צדיק" דברים .247
מאמרי הראיה עמ'  .149מועדי ראיה עמ' צה ,בהערה.
ראהלעיל ,עמ'  70ובמקורותשצויינו שם.
ויקרא כג ,מא ,וראה ב"ליקוטי שפת-אמת" שבת חוהמ"ס :מה שלא נאמר בשום חג ,וע"ע
"שפת-אמת" דברים עמ' .182
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הבל,יש בכך עדות לדבר-שמים הנתוןבפינו ,שהרי על השמיטה נצטוינו בלשון
"וזה דבר השמיטה" .34אכן קריאה של הבל-אמתהיאזו" ,ודבר ד'בפינו אמת".
העיוןבדברי המדרשעל הבל השבת העסיק את בעל רשפת-אמת" עודמלפני
היותואדמו"ר.ברשימותמהשניםתרכ"ו-תר"לשנדפסוב"ליקוטי שפת-אמת" באו
שני קטעים העוסקים בהסברת המושג ובהעמקתו .כאן בא גם ניסוח בהיר של
השאלה "איך קורא הבל על השבתקואילו התשובה מפרשת את ההבל שבהכנסת
שבת למסגרתימי המעשה.מכיון "ששבת הוא אור שבעתימים וצריך להיותימי
השבוע נמשכים אחר השבת",הרי שמי "שאינו שומר נקודת השבת הוא מושך נקודת
השבת אחר החול ונקרא מחלליה  -עלזה קורא קהלת תגר] עלמישאינו שומר נקודה
זו".ענינה של נקודהזובמרכזיותהובכלליותה" .קבוץ כל כח האדםלהיות הכ? בטל
אל נקודה צפונה שהיא בחינת השבת,ואז קונה שביתה במקום מנוחתו" .לשון אחרת:
השבתהיא הנקודה ה"ארכימדית" שלהיצירה ,והכלנדוןביחסאליה "ואזיודע
שהכל הבל זולת הנקודה שנקראת שבת שהיא שורש הכל" .כך גם מוסבר סיומה של
המגילה "סוף דבר הכל נשמעוכך מהשישרמיזא דחכמתא בכל דברלהיות נשמעממנו
ומכלישותישלהסיק] את האלוקיםירא -זו נקודת השבת והמוחלטות]הגנוז בכל דבר".
כך גם מוסבר השם קהלת על-שם ההקהלה .הכינוס והאסיפה של כל פרטי
המציאות למרכז אחד .הכללהזו של כלהיישויותהיאענינההפנימי של השבת,
"שבת כללא דבלאורייתא כולה".35מבחינת ההסתכלות השבתיתהרי שכל הפרטים
העומדיםבפני עצמם הם הבל ,ואם אכן גםבחינתה הכלליתהזו של השבת תהא
נדונה כפרט  -אזי גם הוא הבל.
קריאתמגילת קהלת בשבת תוכןפנימייש בה .הרמוניהפנימית מאחדת את
השתים  -חיפוש אחר נקודת המשמעות "של כל המעשה" .אלא שבעל
"שפת-אמת" העמיקבענין אףמהבחינההלשונית .שבתהיא בעלת הוראהכפולה.
מחד ,משמעה  -השבתה ,הפסקתיצירה ,שביתהוכילוי ,ואכן כאן נעוץיסוד
ההבל ,האפסות והכיליון .מאידך ,ענינה בשביתה והפסק כשאין כבר משמעות
לפעולה ולעמל ,כשכל מלאכתךעשויה ,כאשר נחשפת נקודת השורש הגנוזה בכל
דבר .36לשון אחרת :כשהכל מתמקד ומתקפל בנקודתהיסוד,הרי באה השביתה

 .34דברים סו,ב.לעיל עמ' .250
 .35זוהר ,ב ,צב ,ע"ב.
 .36השוהרסניי בראשית ב ,ב .שתי דעות על"יצירת" היום השביעי.יצירת המנוחה החיובית

בשבת  -באה שבת באה מנוחה .אמנםבחינהזו,האוביקטיבית ,של המנוחה קשה לתפיסה
ולהשגה ,ולכן הביארש"י את פרושו הראשון מהבחינההסובייקטיבית" .נראה כאילו" .ראה
שם ב"גור אריה" ובמהדורת הרטמן.
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מכיוןשאין צורך בכל פעולה אחרתשאינה אלא הבל.עיסוק במלאכותפרטיות,
במגמות שוליות ,פרט למגמה המרכזית,אינו אלא חילול השבת .גזרת "מחלליה
מותיומת"מעמידתנועל ההבלשבחיי העושה וההבלשבמותו.לעומת זאתכשאין
מכירים במרכז השבתי המלכדהרי כלריבוי הפרטיםאינו אלא הבל-הבלים.
קריאת קהלת בחג האסיף על-שם ההתאספות וההתקהלות של כל תופעות
היצירההיא באה .מכאןענינה אצליוסף החולםעלמאלמי האלומות המשתחוים
[מתבטלים]לאלומתי .37אתיסודכלליותו של חג הסוכות  -חג האסיף מצא בעל
ם בשנה38ובניבהמיוחד "תקופת השנה".39
"שפת-אמת"בביטויהיחידאי :שבעתימי
"לשון הקפה ,והיא הנקודה [המרכזית] שיש בעולם המחיה כל" .אלא שהוא המשיך
להעמיק ולראות את "השנה כפרט וחג הסוכות ככלל שאלוז'ימים הם ההארות אשר
עליהם סובב כל השנה" .מערכת הפעילויות השנתית ,נאספת ונקהלת ומסתכמת
במגמה אחת ,כלשון הסיכום של חכמת הקהלת :סוף דבר ,הכל נשמע.40
מעתה אףאנו נאמר :כבר התברר ,במה שקדם,יסודההכללי שלהשמיטהי.4
נמצא שההתאספות וההקהלה שלסוכות שבשנת השבעיעמיקופישבעה .שבעת
ימי החגהכללייםביחס לשש שנות העבודה הפרטית.
בשבתשבימיחגהאסיף בשנההשביעיתמקהיל קהלתבןדוד אתכלהמעשים
הנעשים עלפני האדמה וקורא לעומתם בקולגדול כפול שבע :הבלהבלים .הוא
נושאעיניו למה שלמעלה מהשמש ורואה את כלליות המעשים והתכללותם
ומפטיר":ויכולו השמים והארץ",ויכל "ממש כלות וביטול כל דבר אל בחינת חיות

עליוסףבבחינת שבת ראה:לעיל פ'ויחי.
לעיל הערה .33

שמות לד ,כב ,ונכלל בקריאת התורה בשבת חול המועד סוכות .השווה :רד"צ הופמןויקרא
כג עמ' פח" .העמק דבר"" .דעת מקרא".אולי מכאןסיוע לשיטת הראשונים והגר"א בדבר
השמיטה המסתיימת בסוכות של השנההשמינית ,ראהלעיל עמ'  325 ,300הערה .1
ראה"נתיבבינה" ד עמ'  201בשמו של הרבי"צ קרליבך .ע"ע "מנחתשי" בסוף קהלת :סוף
דבר ,סמ"ךרבתי ,ובמסורתהבריתהגדול ,לרמוז שהסמ"ך הזהישבו סודותעמוקיםונעלמים
וגדולים ואינם נגליםכי אם לברי לבבוליודעי חן .השווה" :ראשמילין" (מהדורת תשמ"ז)
עמ' יח ,פט ,על האות סמ"ך "המקפת סביב ,מבלי תת מקום לצאת מתחומי ההקצבה
המציאותית; הסגירה בתוך הגבולים ,לכל נקצב וכו' נושא בקרבו את הסמך היותר חזק
לשמירתמהותיותו" .האותהרבתי עדותלמקיף ,הכולל את כלריבוי הפרטיםההבליים ,אלה
המקבלים את משמעותםע"י התיחום.
עמ' 223ואילך.להלן עמ'  .394-396ראה עוד"אגרותראיה" ב ,עמ' קפד :מצוה גדולהוכללית
כקדושת השמיטה.
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הפנימיות שהיא בחינת השבת ונעשה הכל הבל-הבלים להיות בטל אל השבת" 42בטל
אל השביתה ,בטל אל מועד שבתה שלהשביעית.

ה) שמחתבית השואבהבשביעית.
שאיבת המים בתג הסוכותכדי לנסכםעל-גבי המזבח נעשתה בעסק גדול.
נתלוותה לכך שמחה רבתי כפי שבא תאורה במקורות חז"ל .43בעבודה זו,
שנמשכה משעת אחה"צבימי חול המועד ועד לשעת בוקר מוקדמת 44משוקעים
היו ערכים רוחניים נאצלים ,45וביניהם  -הדגשת התאום שבין המטרה
לאמצעים .סוגיה זו ,של מטרה ואמצעים ,נפתחת מימות עולם .כך כתוב
ב"אורות התשובה" ב"וז'.
פ'
מתחילת הבריאה ראוי היה טעם העץ להיות גם הוא כטעםפריו(ב"י
ה' .רש"י בראשית א'י"א) .כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה
כלליתראוייםהיולהיות מוחשים בחושנשמתי באותו הגובהוהנעם ,שעצם
המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה .אבל טבע הארץ ,התנודדות
החיים ,ולאות הרוחניות כשהיא נסגרת במסגר הגופניות ,גרם שרק תעמו
של הפרי ,של המגמה האחרונה ,האידאל הראשי ,מורגש הוא בנעמו והדרו,
אבל העצים הנושאים עליהם את הפרי ,עם כל נחיצותם לגידול הפרי,

נתעבו ונתגשמו ואבדו את טעמם .זהו חטא הארץ ,שבעבורו נתקללה
כשנתקלל גם האדם על חטאו .וכל פגם סופו לתקון .על כן מובטחים אנו
בברור ,שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה ,טעם העץ יהיה כטעם
הפרי,כי תשוב הארץ מחטאה ,וארחות החיים המעשיים לאיהיו גורמים
לחוץ בעד הנעם של האור האידאלי ,הנתמך בדרכו ע"י אמצעים הגונים,
המחבקים אותו ומוציאים אותו מן הכח אל הפועל.

דרשת חז"ל עלעץפרי ,מההפרי אף העץ נאכל 46נתפרשה לרב קוק47כבטוי

למתח שבין

המטרה לאמצעים .הפרות הם המשל למטרה ,לתכלית המבוקשת,

 .42לקוטי "שפת-אמת" שבת חוהמ"ס ,וראה עודלעיל עמ' .328-329
 .43סוכה נ"א ע"אואילך.
 .44סוכה נ"ג ע"א :אמר ר'יהושע.
 .45סוכהנ'ע"ב :מצוה חשובההיא ובאה מששת בראשית .שם תוס'ד"ה חד .שמשםשואבין

ימי

רוה"ק .רמב"ם הלכות לולב פ"ח הב"ז ,והשוה הלכותתמידין ומוספיןפ"י ה"ז.
 .46ב"ר ה' ט' ובמפרשי המדרש וראה תו"ש בראשית א' אות תקסד.
 .47כנראה בעקבות דברי המהר"ל תגור אריה" בראשית א' י"א .ובסגנון כמעט חופף כותב
האדמו"ר בעל "בית-יעקב" :עץהיינו ההכנה שמכין את עצמו להוציא פרות ,ופריוהיינו
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ואילו העץ,גזעווענפיו הםהמרכיביםהמובילים את המבוקש .ההוראה בראשית
הבריאה "עץ פרל' משמעה זהותבין העץ = האמצעים,לבין הפרי = המטרה.

אולם מצב אידאלי כזה הוא למעלה מהשגת עולם החומר ,ולכן בא הפערבין

ע לשלמותו תתבצע המחשבה הבראשיתית על כל
השנים .כשחזון התשובהיגי

משמעויותיה  -טעם העץ כטעםפריו.

בכוון זה פרש גם הרמב"ם 48את התלות שבין האפשרות לעשות את רצון
הבורא (מטיה)לבין שכר המצוות בעוה"ז (אמצעי) ,ובמינוחו של הרב דסלר" ,כלים
לעבודת ד"'.49

שניותכעיןזו של מצוהוכליה ,מטרהומכשיריה ,אנו מוצאים אףביחסשבין
נסוך המיםלבין השמחה הנלוית .מצות נסוך המים היתה בשעת הקרבת תמיד
של שחרבימי חג הסוכות .50השאיבה מהשילוח היתה לפנות בוקרי 5ואילו
השמחה הנקראת "שמחת בית השואבה" התחילה מעתסיום הקרבת תמיד של
ביןהערבייםביום הקודם .הבדלים אלו בלוח הזמנים,בין שעת הקיום הממשי
של המצוה לבין הכנותיה ומכשיריה העסיקו את המהרטר'א שכתב בחידושי
אגדות:

עיקר המצוההיאנסוך המים ושאיבתמי השילוח צורךנסוך הוא וכו' למה
נקרא מקום השמחה שבעזרהבית השואבה,הויליהלמיקריביתנמוך ,וקאמר
(בירושלמי) משום שע"י השמחה שהיתה שםע"ינסךךהמיםהיךשואבנו רוה"ק
שאינה שורה אלא מתוך שמחה וכו' דבקראנמי דנילףמיניה נסוך המים
בשמחת לא ה"ל למיכתב ושאבתםמים בששון אלאנסכומים בששון ,אלא
מדכתיב ושאבתם נמשמע] מ"ש שאיבת רוה"ק .והכי פרושו ושאבתם רוה"ק
ע"י נסוך המים שהיה בששון (סנהנ' ע"ב).52
בתורת הע"פ של הרב קוק באה כמה פעמיםהתייחסות לשאלהזו:

.48

.49
.50
.51
.52

י משניהם תוצאותחיים (פ' אמור ס' נ"א .וע"ע פ' בראשית ס'
תכלית מבוקשו ,שוה  -כ
ליה)" .אורהחיים" בראשית א'י"ב ד'הוהודיענו .חת"מ בראשית (מהדורתירושלים תשל"ט)
עמ'ב".בית אהרן" פ'ויקהל .וראה ב"אגרותראיה" ח"א עמ' ק"ה שהפרוש במדרש  -אמנם
שונה ממה שכתב באוה"ת  -העסיק אותו כבר אז.
בפרוש למשנהסנהדריןפ"י (הוצאת"ראשונים" עמ'קכ"ג) .בשמונהפרקים פ"ה ,הלכות דעות
פ"ג ה"ב ,הלכות תשובה פ"ט ,מו"נ פכ"ג .וע"ע משנתו של הרב קוק,צ.ירון עמ' .129
"מכתב מאליהו" ח"ב עמ'  ,156וקן'ע שם עמ'  ,170ח"ג 187ואילך.
יומא כ"ו ע"ב ושםברטו"י ובתוספותישנים ,אמנם דבריהם צ"ע מסוכה נ"גקר'ב,כי ריב"ח
מתושביירושלים,והיה נוכח בהקרבת תמיד שלבין הערבים,ועיין היטב שםברגעיי.
סוכה נ"א ע"ב ,תוס' ד"ה קרא הגבר.
וע"עברוריישדייק :כל שמחהזואינה אלא בשביל נסוךהמים .וברמב"ם שדן על השאיבה,
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עמך מקורחיים ,באורך נראה אור(תהיליםל"וי').הבטךי הךא כ19ל  -באורך
נראה אור ,כי את האור לכשעצמו איננו מסוגלים לראות ,האור הוא רק
מכשיר ואמצעי לראות דברים .53לכן לגבי דידנו הכשר מצוה וגוף המצוה
מחולקים כמו אמצעי ותכלית .ברם ,כלפי שמיא ההכשר והאמצעיהרי הם

כתכלית .לכן בעת שמחת בית השואבה היתה השמחה בעת שאיבת המים
אף שזו היתה רק הכשרה ואמצעי לנסוך המים ,וזה באורך נראה אור ,ע"י

אורך אנו רואים גם באור-האמצעי את אור התכלית (שמועות ראיה" מהדורה
ראשונה עמ' קל"ז) .שמ]ץת המצלה נקראה על-שם האמצעי ,ע"ש השאיבה של

המים ,ללמדנו שע"י התקדשות והתעלות בשמחהלפני ד',הרי שהאמצעי -
הכשר מצוה ,עולה לדרגת המגמה  -לדרגת המצוה.וזהו מה שאמר רבנחמן
(סובה נ' ע"ב) מצוה חשובה היא ובאה מששתימי בראשית  -מקורה של
שמחת האמצעיהיא בראשית הבריאה ,במחשבה הקדומה שטעם העץיהיה
כטעם הררי ממועדי הראיה" עמ' קאה ,עמ'ק"י .וע"ע "אורות-התורה" כ"ח ה' .משנתו
של הרב קוק,צ.ירון ,עמ' .)129

זיקתנסוךהמיםלימיבראשית המודגשתבדבריר'נחמן ,מוסברתבדברירעליי
על סמך הנאמר (סונה מ"ט ע"א) שהשיתין ,החללים שמתחת למזבח ,נבראו
בבראשית .54אמנםרער'י עצמו(ויקיאב'י"ג)הביא ממקורותמדרשיים ש"מששתימי
בראשית הובטחו המים התחתונים ליקרב במזבח במלח ,ובנסוך המים בחג" 55ונמצא
שיסודנסוךהמים קשור לחלוקת המיםלעליונים ולתחתוניםביוםשנילבריאה,
ולבכייתם של התחתונים המבקשים להיות "קמי מלכא" .ע"פ הדבריםלעילניתן
לומר ,בדרך האפשר ,שהפרודביןעליונים לתחתונים,יסודו במתחשבין המטרה
העליונהלמכשיריםהתחתונים.ואילו הנחמה והתקון  -בהבטחתהעילויעלגבי
המזבח שהוא עצמו המבוקש הסופי" :על כל קרבנך תקריב מלח" .אכן ,אף יחס
המלח לגוף המאכל והקרבן ,נדון כיחס המטרה והאמצעים ,המצוה ומכשיריה,

.53

הנסוך ,התקיעה והתרועה ב"תמידין ומוספין"פ"יה"ז ואילו על השמחה במקדש  -מבלי
שהזכיר את השאיבה והנסוך  -בהלכות לולב פ"ח הל'ב-ל'ד.
השוה :עולת ראיה ח"א עמ' כ"א :האור בעצמואיננו דבר נראה,כי לא נתגלה בעולםלפי
מדתו הכח הרואה את מהותהאור.וע"עפדקים במחשבתהחסידותעמ' כ"טדברי האדמו"ר
מגור על שמחת בית השואבה כבטוי למעלת ההכנה ,ובסדור השפ"א,ליקוטי יהודה עמ'

.54
.55

וע"ע תו"ש בראשית א' אות מ"ב.
וראה תטש ויקרא ב' אות קי"א ,גו"א ויקרא ב'"'ג .שפ"א דברים עמ' קי"א .טר"מ מועדים
ק"מ .באר-משה בראשית ח"א עמ' רכ"א".פחד-יצחק"יוהכ"פ עמ'קיג ,ובא"עישעי' כ"דט"ו

שהכבוד בא ממקום רחוק.
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ולכן בשולחן גבוה הדגישה התודה "תקריב מלח" ופרש המלבל'ם "לא מצאנו לשון
הקרבה על דבר שבא לתקן הקרבן וכו' ותפס לשון תקריב להורות שדץ המלח כדין
הקרבן".56

באותה שמחה שקדמה לנסוך המים בפועל ,בשמחתבית השואבה ,נתייחד
מקוםלבעלי תשובה .כךמעידה התוספתא (מונה נ"ג ע"א)והיא אףשימרהלנו את
נוסחשירתם,לצידה שלשירתהזקניםואנשי מעשהוביניהם הלל הזקן .57מעגל
הרוקדים בשמחת בית השואבה נע מסביב לרעיון התשובה ,נאדרי בהיקפו.

תשובה המקיפה את הדומם ,הצומח והמדבר .הרוקדים ומפזמים על זקנותם
שכפרה עלילדותםהרי הם משוררי התשובה .בעצם שמחתם על שאיבת המים,
על אמצעי המצוה ומכשיריה ,הם מאמתים את שיבת טעם העץ שיהא כטעם
הפרי .ואילו בהעלאת המים הדוממים ע"ג המזבח חוזרת ההוויה לנקודת
בראשיתה .מבלי פרודבין מיםעליונים לתחתונים ,אלה כאלה משמשים"קמי
מלכא".כי אכןענינו של כל בעל תשובה לשוב למקור .נסוךהמיםיסודו בשיבה
למקור ,לאחדות שלפני ההתפלגותהיצירתית ,הן בדומם  -במלח ובמים ,והן
בצומח  -העץופרותיו .במרכז מעגלה של שמחתבית השואבה  -דמותו של
עולם מתוקן ,כזה שעלה במחשבה תחילה.58
נוסף על שמחת בית השואבה הרי סמלה של אחדות העץ ופריו ,הכלים
והמטרה ,מוצא אתבטויו באתרוג.כך דרשו חוסל(תי"נייקפא ל'ג ,סונה ל"ה ל'א)":פרי
עץ  -שטעם עצוופריו שוהך "עץשפריוהדרוועצו הדר"(ירישלמי סוכה פ"ג ה"ה) "שעצו
נאכל כפריו"(ב"י ט"ו ,תו"ש בראשית ג' אות כ"ה) .על המשמעות הטכנית-ממשית של
הדברים עמדבעל"כפות תמרים" (סונהשם) .ובא הסברם בפרושרוס"רהירש(~יקיא
נ"ג מ') ושמ באה  -בעקבות חז"ל (ב"רגריו)  -גם ההשוואה לעץ הדעת.ואילועל
המשמעות ההגותית עמדו גם במחשבת החסידות 59וגם במחשבת המוסרכן.

 .56וראה תו"ש ויקרא ב' אות קט"ו שהוכיח מלשון הראשונים ש"תמלח" אינו הכשר רק עצם
מהות הקרבן .וקך'ע שם אות ק"י ובמלואים עמ'  .315ואפשר עוד שלכן לכתחילה המצוה

במלח שעבר תהליך התאיידות ,שאף בו מתקיים העקרון של התקדשות המטרה מתוך
האמצעים .ראה מלבי"ס ויקרא פ"ב ס' קמ"ה.
 .57וע"ע "פחד-יצחק" סוכות עמ' קפ"ב .יוהכ"פ עמ' ד"ח.
 .58השוה" :מוסר-הקודרו" עמ' ק"מ ,וראה על ריקודין של תשובה בעת קידוש-לבנה ,לקוטי
הלכות ,ברסלב .הלכות ר"ח ה"ג אותד' .וע"ע"חזון המקרא" ח"ב עמ'  158עלתקוניהעתיד.
התשובה במשנת הרב קוק עמ' .23
" .59בית יעקב" פ' אמור ס' נ'" .תולדות אהרן" הובא"בביאורי חסידות למו"ס" סוכה לה ,ושם
על היחסבין אתרוג ,פלפל ותלתן.
" .60אור הנפטו" הובא ב"חכמת המצפון" מועדים עמ' ל"ד.
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האתרוג מייצג את השויון של העץ ופריו ,את האידאה הבראשיתית,
המתגשמת בתקופת האחרית ,ומכאןענינו אצל חג הסוכות .על חג זה לימדנו

המהש"ל (גבורות ד' פמ"ו) "שהוא שלימות האחרוף וע"י אותה שלימות  -הדבקות בו
יתברך.וזמן האסיף שישלהוויה אסיפהוכו' עודיש אסיפה למעלה מאסיפה ,עד שהכל
נאסף אל הסיבה הראשונה" .ובא הסברס של הדברים ב"פחד-יצחק" (י1הנ"פ עמ' צ"ד
ואילך)" .הנגזרה השליחוןז של כנס"י [אחךית הימים כאשך יושלם המעגל ,שייכת היא
לחג האסיף ,ע"ש החזרת הרכוש לבעלים וכו' .ולפי דרכו של הנזהר"ל ,השמחה היתרה
של חג הסוכות היא משום שמרום פסגת השמחה הוא דוקא בשעת הגמר ,ושמחת בית
השואבהמתייחסתהיאבפרטיות לשמחת גמר שליחותה שלכנסת ישראל ,וחזרתה אצל
משלחה ואסיפה לבית בעליה" .61שעת הגמר ,שחג הסוכות האידנאהיא בבואותו,
מקור שמחתו  -התאוםבין כל מאורעות ההיסטוריה כמכשיר ואמצעילבין
תכלית ההוויה .שיאשיאי התקונים  -חגיגת האסיף העולמי ,תשובת העולם.
בחינת האתרוג ,העץ אשרבתוךהגן ,הופכת לנחלתכלעציהגן אשרבו מתהלכת
האנושות.
על הצטלבות האתרוג עם נסוך המים מסופרבברייתא (מונה מ"ח ע"ב) ,כשכהן
צדוקי שאינו מכיר בקבלת תושבע"פ נסך את המים עלרגליו ורגמוהו כל העם
באתרוגיהם .ונתפרש הדברכמין חומר "זרקו את האתרוגים בפניה אם אין אתה
מאמין בתושבע"פמנין לך מצות אתרוג?"ממעיינות" ב' עמ' )79וליל-פי דרכנו :שניהם,
גם האתרוג וגם נסוך המים ושמחת-שאיבתם ,יסוד עניינם בהתאמת האור
והכלים ,הפרי והעץ ,התוכן והמסגרות ,לאחדות אחת הנמשכת והולכתמימי
היצירה הראשונים ועדלאחרית המתוקנת בסוכת אור-עורו של הלויתן.62
על ערכים אלה היה להדחות בחג הסוכות של השביעיתלפי ה"הוי-אמינא"
שהעלובמכילתא,ומן הסתםהיו להםתחליפיםרוחנייםע"יקיומה של השמיטה.
מעתה שלאזזענינם כמסקנת מדרש ההלכה,הרינוזוכים הן לשמחת חג האסיף
והן לשבת הארץ ועולהבידינו בהעמקה מיוחדת טעם העץכפריו בשנת השבע.
פער זהבין המטרה לאמצעים כיצד בא הוא לעולם,והרי הדבור המצווה היה עץ
פרי; דהיינו" ,שכל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית" יהיו
"מוחשים בחוש נשמתי באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו" .אלא "שטבע
הארץ ,התנודדות החיים ולאות הרוחניות כשהיא נסגרת במסגר הגופניות" מנעו את
הגשמתה של התכנית .ה"עצים נתעבו ונתגשמו"" ,זהו חטא הארץ" "ומובטחים אנו

.61
.62
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וע"ע"חזון המקרא" ח"ב עמ'  290על הבחינה האוניברסלית טל חג הסוכות.
וע"ע לקוטי שיחות חב"ד סוכות תשכ"ו .לכשנעמיק נגלה שאףבחינות העור והאוריסודם
בשניות של המטרה והכלים(.עיין לקמן :הפרדה מהסוכה ,סוכת אורו שללויתן).

תג הסוכותבשביעית

שיבואו ימים ותשוב הארץ מחטאה"( .אורות-התשובה" ).נסיגות מתכנית הבריאה
הבסיסית באו כתוצאה מהתרחקות יתר מהנקודה הרוחנית .המסגרת הגופנית
גברה על התוכן הפנימי ,השכיחה את המגמה הסופית והפכה מטרה לעצמה.
עבודת האדמה וכל המנגנון שנתלווה לכך הוא הבטוי הנמרץ להשתעבדות זו.
נשתכח טעםהפרי והכל עוסקים בטעם העץ טר'נתעבה ונתגשם" וב"חומר הגס"
ורואים בו תכליתהיצירה" .סלד לשדה נעבד" (קהלת ה' ח')"אפיס מלך ששולט מסוף
העולםועדסופו

 -לשדהנעבד"" ,שהוא שואל עבדה השדהפרותאו לא עבדה"(קה"ר).

ההתנערות מהתלות בקרקע היא סוף ענינה של שנת השבתון .בשנה זו
מחזרים שומרישביעית אחר "טעם הפרי" ומתרחקים מהעץ ומעבודתו.הרי הם
עוסקים במטרות ,בתכלית ,ולא במכשירים ובאמצעים .מכאן אףיסוד התשובה
המתייחד לשמיטה  -האידאהכפי שעלתה במחשבה.
להביןענין שמיטה מההיא ,נראה דהנה הקב"ה ברא כל העולמותכדישידעו
כל הברואים מאלהותו יתב"ש ולאיעברורצונו ולאישנו את תפקידם.והנה
כתוב "עץ עושה פרי" ופירש"י שהארץ עברה עלהציווי שהקב"ה אמר לה
שתוציא עץפרי שיהיה טעם העץ כטעם הפרי ,והיא לא הוציאה אלא עץ

עושהפרי.נוכל לומד שחטא הארץ גרם חטא האדם,כי מה שנתאוותה חוה
לאכול מעץ הדעתהיהמפני שטעם עצוופריושוין כאמור ותרא האשהכי
טוב העץ למאכל ולא כתיבפרי העץ,ואלוצי הארץ ששינתה תפקידההיה
בכל העולם טעם עץוהפרישוים ,ולאהיו מתאוים לעץ הדעת שבנ"ע,וע"י
חטא הארץ לא היה בכל העולם טעם העץ והפרי שוים ,לכן התאוו לעץ
שבג"ע שבראו הקב"ה כרצונו ...צריכה הארץ תחילה לתקן את אשר עותה
ועי"זישוב גם האדם בתשובה ...עיקר תקון הארץתלוי באדם .,.אם האדם
שב בתשובה שלמה ומתקן מעשיוכראוי ומשים בטחונובו ית"ש ,גם הארץ
נזדככה ומתחרטת על ששינתה תפקידה בימי בראשית ושבה לעשות רצע
הבורא להוציא תבואתה בלא חרישהוזריעה ...שהארץאינה המשנה מעשיה
אלא ע"י מעשי ב"א,הרי שהזדככות הארץ תלויה בהזדככות האדם...יזרעו
שששנים לשם קדושה,דהיינו רקלקיוםגופם,שיוכלו לעסוקבתורהולא לשם
תאות עוה"ז ולא להרבותהון,ובזה מקדשים את הארץ,והיא באהעי"זלידי
זכוך יתר ומתחרטת עלהשינוי שלימי בראשית...וזהוענין שמיטה שנצטוו
ישראל ,ומזה יראה האדם שלא יטה שכמו אחר טרדות הזמן יותר מן
ההכרחי ...ובזה יקדשו הארץ ותבואלידי תשובה גמורה על השנוי שלימי
 B]pולמאורושמכי'

ראש פ' בהר וראהלעיל עמ' .)50

יסוד התשובה מתעמק בשביעית ,גם הארץ שבה.ערכי התשובה המתיחסים
לסוכות מתגדלים; שמחת חג האסיף של השביעית יסודה בשמחת התשובה.
תשובהזוע"י שהיא מדגישה את המטרה ומשבצת את הכלים במקומם הראוי,
הרי היא מעדנת את האמצעים ומביאה עלוי לחומר .הוא מה שכתב בעל
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"שפת-אמת"" :בכח שביתת האדםצריך לעורר כלהנבראים...יכולים לעוררגם הדומם
להעלותו עד מקום השגחה שהיא בשורש"(ויקרא עמ'  ,191וע"ע משנתו של הרב קוק ,צ.ירון,
עמ' .)129

קידוש החומר והעלאתו באלידיבטוי נמרץ בשעת האכילה ומכאן הפרקים
ב"מוסר-הקודער' (עמ' ת"צ-רצ"ה וע"ע "אגרות ראיה" ח"ב עמ' קס"ח) על שמחת האכילה
בקדושהועל המאכל שלארץ-ישראל .אמנם השאלה אםיש מצוה באכילת פרות
שביעיתנדונהבראשוניםובאחרונים .63אולם מכל-מקום עצםהאכילה כמשמעות
הבולטתביותר שלהאמצעיםמתייחסתלבעית העץופרותיו.אכןבעיהזו עוברת
בתולדות העולםהן לאורךההיסטוריה ,מראשיתהבגן-עדן ועד לאחריתה בעולם
התקון ,והן לעומקם שלרבדי התולדה,כפי העולה מדברי"מוסר-הקורעו":
חטא הארץ שאין טעם עצו ופריו שוים ,הוא הגורם לכל השינויים של
הדרגות,שיהיו באופן הנוגד זה מזה ,ובעולם המוסרי והחברותי הוא היסוד
לשינויי הדעותשבין האנשים שתפקידחייהם הואהרוחניות ,המדם ,האמונה,
התורה והמוסר העליוב ובין האנשים ,שהממשלה וההנהגה הוא גורלם,

הנדיבים ,הגבורים ,המלכים,וכל ההמוןכולו.
אכילתהצדיקים,המרימה אתיסודהחייםהכמוס שבכח הארץ,היאמחזירה
את הארץ לתפקידה .והדרגות מתחילות לקבל צורה הדדית ,שתהיה מוכנה
הקידטר'
להתחברותהאופיים שלהמעשייםוהרוחניים בכליסודיהחייםי'מ1סי
עמ' רצד.)64

עדלימי האחרית כשתשוב האדמה לדרגתה כפי שעלה במחשבה תחילה,
מקדמיםהצדיקים אתתהליך התקוןע"יאכילתם.אמצעיזה הואהחריףוהמסוכן
ביותר ,בהתהפכו למטרה לכשעצמה; אולםמאידך ,טמונהבו אף הסגולהלהדגיש
את ה"כלי" בדרך למגמה התכליתית .מעתה ,כששביתתהשביעיתהיאהמסייעת
הנמרצת להכרת המטרה ולשמוש הנכון בכלים להשגתה ,הרי שע"פ דרכנו -
בעזרת שבת הארץ מצטמצם הפערשבין טעם העץ וטעםפריו ,הן זה שברובד
החברתי והן זה שברובד המוסרי.

העולם עומד לעלות ממעל למצב עבודת האדמה בצורתה האומללה...מעין
עליה  11הוא אור המתגלה בשמיטה בשבת הארץ ,שנה של שביתה מכל
עבודת הארץ ...רשמים הם של עולם חדש ...וסוכת עורו של לויתן ,הכללפי
מעשיו ונחכמת הקודער' מהדורת תרח"ץ ,עמ' תקפא).

 .63ראה "שבת הארץ" קונטרס אחרון כא ,מהד' מכון התורה והארץ כרך ב עמ' " .773משפט
כהן" עמ' קנב".חזון-איש" ס'י"דו' .ס' כ"איג.
 .64ול'ע"ערפלי טוהר" ,מהדורת תשמ"ג ,עמ'צ'.בני יששכר ,שבת מאמרי'.
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אורה של שנת השמיטה מעניק גם לתפילה על המים את מקומה הראוי .הן
כפשוטה בהיות ברכת השניםכלי ,והן במשמעותה האחרת ,הרוחנית (יאה להלן
בפרק על התפילה לגשם) .מכאן שהפניה "נסכולפני מים בחגך מתעמקת בשנת השבע
ומתגלה בפנים רוחניותיותר .ואף שמחת ההכנה ,שמחתבית השואבה ,שמחת
ה"כלי" מעודנת יותר .ואם אמנם נהפך מעגל הרוקדים בעזרה בשמחת בית
השואבה למקור ממנו שאבו רוה"ק וכתרגומו של יהונתן" :ותקבלון אולפן חדת
בחדוא מבחירי צדיקיא"(ישעי'י"בג,ועיין היטב "חכמת הקודש" תקעך "על המגמה העליונה"),
 רשאים אנו להעלותבדמיוננו כמה היתה רוה"קזו מצוחצחת בחג האסיף שלשנת השמיטה.

 0סוכתאודי שלהלייתן

שכרו של המקיים מצות סוכה נתפרש במדרש "כלמי שמקיים מצות סוכה
בעוה"ז אף הקב"ה מושיבו בסוכתו של לויתן לעתיד לבא שנאמר התמלא בשוכות
עורו" .65השלמתה שלמימראזובדבריו שלר'יוחנןעל סעודתהעתיד מבשרו של
הלויתן ,עלשייריה הנסחרים בשוקי ירושלים ,על "שעתיד הקב"ה לעשות סוכה
לצדיקים מעורו של לויתן" ועל השמושים השונים בשיירי העור "והשאר פורסו
הקב"ה על חומות ירושליםוזיוו מבהיקמסיף העולם ועד סופו שנאמר והלכו גויים
לאורך".66

י החג (לפי נוסח
בעקבות מאמרי חלול אלו נתנסחה הבקשהלוביבתןר"כת המזוןבימ
הספרדים) "הרחמן הואיזכנולישב בסוכת עורו של
ותפילת הפרידה (מיסודם של

חכמי אשכנז)67ביציאה מהסוכה" :יהירצון מלפניךוכו' כשם שקימתיוישבתי בסוכהזו
כן אזכה (לשנה הבאה) לישב בסוכת עורו של לויוע" .פתרון מליצת חז"ל על אודות
הלויתן העסיק את הפרשנות לדורותיה,מימי הראשונים ועדפרשני דורנו.68
פעמיים עסק הרמב"םבענין .ב"מורה הנבוכים" (ח"ג פכ"ג) ראה אתהלויתן:
ככלל הסגולות הגשמיות המפוזרות בבעה"ח וכו' והיתה הכונה בהן שאלו
הענינים הנמצאים בעולם ההויה וההפסד לא יגיע דעתנו להשיג איכות

 .65פסד"כ פכ"ט ,וקך'עאיוב מ' ל"א ושםבפירש"י וב"דעת מקרא" ,וראה עודבילק"ש אמור כמה
אוקימתותלמישמקיים מצות סוכה בעוה"ז.
 .66ב"ב ע"ה ע"א.
 .67ראה להלן :הפרדה מהסוכה וש"ת בשלהי השמיטה עמ' .457
 .68וראה עוד "אוצר ישראל' ,אנצ .עברית ערך"לויתן" .ושם כרך ל'א עמ'  .50על ענינה של
הספרות המודרנית בנושא ראה בעתון "הצופה" ל"ד מתא תשמ"ב :האדם והלויתן.
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התחדשם,ולאלציורמציאותזה הכחהטבעי בהםאיך התחלתו,ואינם דבר
שידמה למה שנעשש אנחנו.
ובפרושהאפודי:
6
9
ה
י
ר
ב
אבל מילת לויתן ר"ל חבור
בתואר לויתן אין המכוון שיהיה שום
סגולותגשמיותוכו' אשר אותםהסגולותנמשכותמצורות בע"ח ,ובכללחבור
הצורות אשריצר לשחקבו אשראין כח באדםלהשיגאיכות התחדשם(וע"ע
בש"ט וקרשקש).

מזוינו אחרת רמז הרמב"םלענין כשדןב"יד החזקה" על השכרלעתיד לבא:
וחכמים קראו לה ,דרך משל ,לטובהזו המזומנת לצדיקים :סעודה.70
סעודהזוומרכיביה העסיקו גם את הרשב"א בפרושו לאגדותחז"לי:7
בהמותולויתן הםבגוףורמיזתם במושכלות,גם בספורםרמזולנו ז"לענינים
דקים וכו'ענין הנפש והשכל גםענין החומר והצורה וכו'ענין לויתן חבךר
מלשון ילוה אישי אלי ,72גם הואענין פאר מלשוןכי לוית חן הם לראשך,
ומפני שמתלוה אל הנפש וכשהיא נגררת אחריו הוא להלוית חן נקראלויתן
וכו',ופעמיםיקראו אותולויתןמפני שהן מתלוין ומתחברין לגוףוכו'ולויתן
הוא שאמר הכתוב שמשחקלפניו יתברך כלומרשכינו אותוכןמפני שדבק
למעלה וכו' .73ועל הצד הזה הוא שאמרו עתיד גבריאל לעשות מלחמה עם
לויתן וכו' שכל חבור העוה"ז השפלולויוישלו קצב ובא אל תכלית.
בעל "עקדת יצחק" 74הלך כנראה בעקבות הרשב"א כשכתב:
ענין לויתן במאמר זה להם ,הוא חבור השכל והחומר בבריאת האדם וכו'
ועל זההענין הוא קרוב שיפורשענין הסיעוד והסוכה ושארענינים שאמרו
עללויתן.

.69
.70

.71
.72
.73

.74
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השוה פרוש הרד"קלתהילים ק"ד כ"ו "שלא ראהו אדם ונודע בספור הכתוב".
הלכות תשובה פ"ח ה"ד .וראה שם בהשגת הראב"ד ובתשובת הכס"מ .ובפרוש "רמב"ם לעם"
ציין למדרש הנעלם בזוהר בראשית קל"ה המדגיש אתענינו של הלויתן בסעודת העתיד
בדרכו של הרמב"ם ,והשוה אבות פ"ג מח"ז :והכל מתוקן לסעודה .סנהדרין לח ע"א:כדי
שיכנס לסעודה .פסחים קיט ע"ב :סעודהלצדיקים.
ה "הכותב" ,והשוהחידושי הרשב"א על אגדות הש"סירושלים תשכ"ו.
"עיןיעקב" ב"בי'
והשוה "לקוטי תורה" לבעל "התניא" פ'שמיני .בפרוש רש"ר הירש תהילים ק"ד כו".נתיב
בינה" ח"ב עמ' .302 ,294
רוצה לומרישיחסבין הבריאה לבורא ,יחס זהכיון שהוא מעלה נחת רוח נקרא משחק.
פ'שמיני שער ס' ,עמ'לד .וראה גם ב"עשרה מאמרות"" ,אם כל חל' ח"ג ס'יח.
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המשמעות של סעודת העתיד ושל הלויתן והמשחק בו נדונהול"י המהש"ל
בכמה וכמה מקומותבכתביו .העומק שלהענין הודגש אף בהקדמתו של המהש"ל
לפרושו המקיף את כל המושגים הנזכרים בלשונות חז"ל :סעודה ,שחוק ,מסחר,
סוכה.
אל תפן אל דברי המכחישיםענין הלויתן ומפרשים דבריםזרים בו,כי אלו
האנשים לא נמסר להם חכנזת סדר העולםמפי החכמים זבאגדות הש"ס] אשר
קבלומפי הנבואה ובמקראות עלהלויתן] אבל החכמים אשך קבלומןהנביאים
ידעו ועמדו על סודו וענינו .75גםאין לך לומדכיהיה דעת חכמיםשיהיה
הלויתן בגדלו ובכל הדברים אשר אמרו חכמיםשיהיהזה בגוףוכו'.וכן מה
שאמרו שהקב"ה פורס עורו על חומתירושליםוזיוו הולך מסוף העולם ועד
סופו ,מזה תוכל ללמוד שאין הלויתן חמרי כמו בעלי החיים שאצלנו ,רק
שמדרגתדברים הםכגזו פרות ג"ע,שאין אדם בעולם אשרלו חכמהותבונה
יאמרכיהיו פרות ג"ש כמו הפרות שהם אצלנושאין ג"ע נושא לדברים אלו
וכו' רקהיו בלתי חמריים,וכן בעצמוהלויתן ובהמות בהררי אלף והאכילה
בהםכמואכילה שהיא בפרות ג"ע קודם שחטא האדם1(.כ 1לפעמים רואה אדם
דברבלתי גשמי ונתגלה לוענין לויתן ).עצם האכילה נקרא כאשר האדם מקבל
דבר המשליםאותו ,דברזההוא עצםהאכילה,ואף אםאינובדבריםגשמיים
וכו'וענין האכילה והסעודה שהוא קבלת השלמה שתהיה לצדיקים לעתיד
וכו' ,76לעתיד לא תהיה ערבות האוכל רק שם סעודהיהיה על זה שיקבלו
הצדיקים השלמה במעלת הדברים האלווזהו קיומם.77
ומה שאמר אלמלאמכניס ראשו לג"ע אץ כלבריהיכולה לעמוד מריחו,כי
ישלו התקשרות עם ג"עכי כלעניןהלויתן הוא השמחהוהעונג כמו שאמר
הכתובלויתןזהיצרת לשחקבווכו'.ופרוש אלמלאמכניס ראשו לנ"עשהיה
פועל השינוי 78רק מפני שהוא קשור בנ"ע אשר שם הנחה והשקט ועונגוזה

 .75והשוה את שכתב ב"גור אריה" בראשית א' כא :הרבה בנ"א אשר לא ראו אור החכמה קשה
עליהם דבר זה ולא ידעו נתיבות החכמה שאילו ידעו לא יחשבו כזאת והיו נפלאים
ומשתוממים על דבר נפלא הפלא ופלאאיך חכמהובינה כזאתנתן אלוקים בלב חכמיםוהיו
אומרים ברוך שחלק מחכמתוליראיו.
 .76והשוהדבריו ב"דרךהחיים" פ"ג מזו"ז :והכל מתוקן לסעודה ,עמ' קנב.
 .77אמנם ראהבדברי המהרמ"א ב"ב ע"ד "31ב:ישלנו להאמין בכל הדברים האלה בפשטן אף
שהמפרשים האריכו בדרוש הזהלפי כונתם,אין הדבריםיוצאים ממשמעו .וע"ע ב"הכותב"
ב"עין יעקב" שנתן את המשלענין למלכויות אדום וישמעאל ,והשוה זוהר תולדות קל'ו.
 .78ר"ל גורם לפעילותולשינוי במצב הסטטיהמאפיין אתניע.
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שהוא מבטלהשינוי שיש בו חסרון וצריך אל השלמהוזה נקרא ריח .79ומה
שאמרוכייחלקו אותוביניהםוהיו עושים סחורה בשוקיירושלים שהסעודה
היא לכל אחד ואחדבפני עצמו 80והשלמה שאינה עצמית לו ,דברזה נחשב
כמו הסוחר שלוקח מה שראוי לפי הזמן ולפי שעה ואין הסחורה שלמות
עצמית,כי הסחורהאינה עצם האדםכמו שהוא האוכל שמתעצםבו האדם,
וזוהי הסחורה שעושים בשוקי ירושלים,כי ירושלים אינו מיוחד לכל אחד
ואחדבפני עצמו שחוברה להיחדיו]היא כךללת הצדיקים אשריש בה ,עד
[עיי
שהם כלל אחדולכןיקנו מדרגתהלויתן.
לצדיקים תהיה סעודה מבשרהלויתן וסוכה מעורו שללויתן .אחר כל עצם
נמשכיםדבריםשאינם עצם,והדבר אשרימשךלו נקראכבודו של הדבר,כי
הכבוד הוא מחובר ומצורף אל הדברכגזו שקראוחכמיםי 8למלבושי האדם
שהם מכסים אליו מכבדותי וכו' .והעור לבעלי-חיים נחשב מלבוש אליו
ולפיכך העור הזה יש לו מדרגת הכבוד .82בשר הלויתן שהוא עצמויהיה
לצדיקים סעודהבו בקבלת מדרגתהלויתן ,והחלקהשני שנמשך אחר עצמו
והוא עורו ,יקנו הצדיקים ג"כ כבוד וכו' ,הסוכה אשר יושב בה היא כולה
כבוד.83

הנשאריפרוס על חומוהירושלים  -סוכה לכל אחד מעורו שללויתן ,דבר

.79
.80

.81
.82

.83
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אמנם ראה בפרוש הרשב"ם ובדברי"בןיהוידע".
וקך'ע ב"שפת-אמת" דברים עמ' צד :אומרים כך נזכה לישב בסוכת שללויתן ,אעפ"כישבגן
הרבה דרכים .וב"חכמת הקודש" (מהדורת תרצ"ח) עמ' תקפ"ב :וסוכת עורו שללויתן .הכל
לפי מעשיו של כל אחד ואחד.
שבת קל'ג ,וראה"בעץ-יוסף".
' אות כב:ענני כבוד הם בחינת מלבושים וכו' הסוכה
השוה"בני יששכר" תשרי מאמרי
המורה על הלבושין .וראה ב"לקוטי מאמרים" לר' צדוק עמ'  200על הלבושים והאור המקיף.
 D"yהאמור תובן גם חתימתוהפיוטית של המהר"ללפירושו ב"גוראריה" (בראשית א' כ"א)
אתענין התנינים הוא הלויתן" :והוא ית'יתן חלקנו בחיים ולשאוב מים בששון ממעיני
הישועה [השוה :והששון והשחוק הכל אחדלמבינים ,והמיםאין בהםדין רק רצון,חידושי
אגדות למהר"ל ע"ז ג' קר'א ].ולשמחנו עם המצפים לשמחתו [היא משחק הלויתן] ויפרוש
עלינומזיו כבודו[והיא סוכת הכבודשזיווה מבהיק עד סוף העולם .עפ"זיש להשלים את
ההערה בסוף הגהות "חשק שלמה" למסכת סוכה  -הביטוי "הפורש סוכת שלום וכו' ועל
ירושלים" מעוגן בלשון חכמים "והשאר פורסו על חומותירושלים .על הכתיב המלא והחסר
של סוכה ראה ב"דובר שלום" בתוך"אוצר התפילות" על תפילתהיציאה מהסוכה ,שבסוכת
לויתן ישבו כל ישראל בסוכה אחת ].ואז נשמח בארבע מינים[ .בסוכת העתיד .וראה
' עללויתן המחבר את השמות ,וב"מכתב מאליהו" ח"ב
ב"בני-יששכר" תשרי ראש מאמרי
עמ' ].108

תג הסוכותבשביעית
זה מצד מקצת שיקנה כל אחד מקצת מן הלויתן ,והנשאר 84שהוא הכל מן
הלויוע פורס על חומות ירושלים ,שראוי שתהיה מדרגת הלויתן מצד הכל,
יקנה הכללכיירושליםכולליםהצדיקים שבה,וכן החומה שלהעיר הוא כבוד
המקום 85במה שהוא סביב המקום ,מצורף למקום(חידושי אגדות ב"ב ע"ד-ע"ה).
משחק עם הלויוע,מי אשר בונה בית תחילה אח"כ יש לו חבור לבית זה
שבנה ,ולכך אמר בג' שעות אחרונות משחק עם הלויתן שהשחוק הוא
התאחדות ודבוק הגמור עם מי שהוא השחוק .ודבר זה להוציא מלב
המתפלספים שהםאומריםכי הואיתברך מסולקמן העולםוכו'ודוקאלויתן
כי הבריאה הזאתאין היא בריאה כמו שאר בריותגשמיים,כי חבור הרצון
הגמור שיש לו אל בריאהזו היא בריאה שאינה גשמית ושאר נבראיםכפי
מעלתםיש להם חבור הרצוןוכו' .נקראלויתן לשוןלויה וחבורכי בריאהזו
מיוחדת להתחבר הרצון עמהוכו'ואין דבר חבור כמו השחוק(חידושי אגדות
ע"ז דף ג'.)86

אףבכתבי הגר"א מתפרשיםהדימויים מהבחינה הרוחנית:

מעודתלויתן הוא הדעת שתתרבה בארץ שהוא השמחה הגדולה אשראין
לנזעלה נזמנה T"D1 .נאמר יצרת לשחק בו והוא השעשוע של הקב"ה עם
הצדיקים שמחדש להם התורה .סוכה לצדיקים הוא עץ הדעת טוב ורע
שלעתידיהיהכולו היקף לקדושה.87

.84
.85
.86

.87

השוה"בן-יהוידע" ב"ב ע"ה :והשאר.
ראהב"עיוןיעקב" שגםהצדיקים נקראים חומה",אני חומה  -זו כנס"י".
המהר"ל הרגיש בקושילהבין את מליצת חז"לזו ולכן הדגיש:מפנישהיוסבורים בנ"אכי
שחוק הזה הוא מעשה התולוהבאי ,ולכן נבהלים על הדברים האלה .אבלחכמי האמת לא
יאיןענין השחוק הזה רק הרצון הגמור שמתאחד עםברואיו.כי רז"ל בחכמתם
כן אתם,כ
לקוחים מהותענין מה שהוא עצם השחוק ,ועצם השחוקאינו אלא חבור והתאחדות הרצון
עם הדבר שהשחוק עליו .ולפיכך אמרו שהוא יתברך משחק עם הלויתן .ובאדם הוא ג"כ
השחוק אצלו כאשר מתחבר רצונו אל דבר אחרלגמרי[ .השוה :איוב כ"ט כד :אשחק עליהם,
לאיאמינו ].אבל האדםאין רצונו מתחבר אלא לדברים אשרערבים לו והםדברי התול וכו'
ואין דבר שמתחבר אליו רצונו כמו הליצנות והשחוק .אבל עצם השחוק בעצמו הוא
התאחדות הרצון עם דברואין השחוק בעצמו ההתול ,שהרי כתיב אז ימלא שחוקפינו וכו'
אבל השחוק והשמחה מצד עצמו טוב שהוא מורה על השלמות .והבן הדברים האלו וכאשר
תבין אותםאזימלאפיך שחוק ושמחה(חידושי אגדותע"ז  .(DWוראהעודבליקוטימאמרים
לר' צדוק מאמר ש"ז (עמ'עו-פ) שאגבענין השחוק בפורים הסביר את השחוק עם הלויתן,
וב"צדקת-הצדיק" ס' רס ,וב"מחשבות חרוץ" ס'יג.
אבן שלמה פי"א ס'יא ,וע"ע שם בהערות על מקורות בספד"צ .וראה "פחד יצחק" אגרות
ומכתבים עמ' ד על שעשוע ומשחקבדברי תורה.
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שבת ומועדבשביעית
במשנתו של הרב קוק הוסברעניןהלויתן ב"חכמת הקודש" ובדברים שבע"פ
שבאו ב"שמועות ראיה" .על בחינת הטבע המתמודד עם הקדושה נרמז במאבק
הלויתן ושור הבר ,88ועל האחדות המקיפה את העולם כולו ואת עולמם של
ישראל נרמזבלויתן המקיף ומתעקל כשזנבו בתוךפיו.89
כל גודש ההגות במחשבת ישראל ,לרבדיה השונים ,עלענין הלויתן התקפל
בתפילה קצרה בעת היציאה מהסוכה .בנסוח תמציתי של"יהי רצון" התמקדו
זכרונות העבר על סוכת ג"ע ותקוותהעתיד על סוכת האור .אכןהכניסה לסוכה
מלווה בתפילת"יהי רצון" 90ואףליציאה מתלוית בקשת"יהי רצון" .מתוךעיון
בדברי הראשונים והאחרונים המובאיםלעיל,נפניםאנולעייןבענינה של הבקשה
בעת הפרדה מהסוכה.
הצעת הדברים כךהיא :מקומו המיוחדלו לאדם הואבגן-עדן .שם הוא מצא
את עצמו לראשונה" .וישם שם את האדם אשריצר"י"9ויניחהו בע-עדן" .92אמנם
גם לאחר שגורש משם ,לא פסקוהגעגועים לשוב ולחדש אתהימים כמקדם.
והנה כמתנת פרדה מעולם פ"ע נטל עמו האדם את המלבושים .כך מוסבר
מיקומו של הפסוק "ושש ד' אלוקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם"93בין
הפסוקים בדבר העונש94לבין הפסוקים המספרים על הגרוש.95יסודוהפנימי של
הענין הוא פרק מפרקי "הלבושים"" .בל הבריאה כולה הם לבושים שבהם מתלבש

 .88במאמר "הקודש הכללל' פכ"ג ובמקורותשצויינו בעמ' תרכ"ד (מהדורת תרח"ץ) ,והשוה מה
שכתבב"נתיבבינה" ח"ד עמ'  180בשם הרבקרליבך:הלויתן,החיה התמוהה,מצטיין בכוחו
הרב והוא סמל הגשמיות .לב"ל בגאולתן של ישראל ,ישמש הגשמי ביותר לצרכי מצוה
עילאיתויהא משועבדלרוחני,וכן ב"חזון המקרא" ח"ב עמ'  .409וראה "צדקת-הצדיק" ס"ס
.89

.90
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השמיטה עמ'  ,458וראה עוד בספר"חגיםוזמנים" מאת הרק ק.א .פרנקל עמ'  74מה ששמע
מפי הראי"ה קוק על סוכת הלויתן .וב"מכתב מאליהו" ב ,עמ'  109על בחינת האחדות
שבלויתן.
ראהלעיל הערה  2על הניסוח :אדמת הקודש.

 .91בראשית ב' ח'.
 .92שםכויו .וראה ב"העמק-דבר" עלהכפילות וע"עלעיל עמ' " 326סוגתגן-עדן" בהדגשות בעל

שפ"א.
 .93בראשית ג' כ"א.

 .94שםח"ז-י"ס.
 .95שם ע"ב-כ"ד.
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הבוראיה' .ותחילת הבריאה הנאמרת במעשה בראשית הוא האור ,ונאמרבו עוטה אור
כשלמה ,ואמרו שנתעטף בו הקב"ה שזהו הלבוש" .96וב"משך חכמה" סוף פ' שלח:
והנה הבריאה בכללה מצאנו לכתוב שמכנה האצילות הראשונה בשם מלבוש
וזהו עוטה אור כשלמה וכו' ולכן נקראת כללות הבריאה בשם בגד .אמנם
בתורה עצטהנזכרלראשונהעניןהמלבושיםביחס לאדםולחוה -מלבושים
לאחר החטא .וכאן גם מופיעה לראשונה במקרא המילה "עור".97
ר הירש בפרושו לבראשית (ג' נ"א):
כך כתברטי'
האדם נברא בלא לבוש ,שלום של גן-עדןהיהנתוןבינרלבין הטבע הסובב
אותו .אך עתה ,לאחר החטא ,הוא זקוק ללבוש .הבגד מלמד שהעולם טרם
היה לגן-עדן.

ובעליישפת-אמת" בנסוחו שלו:
הגוף והמלבוש המכסה הארת הנשמה ,הוא שמירה לנשמה ,דק קודם החטא
לא היה צריך שמירה (שלח ,תרמ"ד).

את מהותו של הלבוש הראשוניציינה התורה בשם כתנות עור ,ורבו הדעות
בגמרא 98ובמדרשים99עלענינם .אולםבדברי כמהמהראשונים הובא קטעמדרשי
שעורזההיה מ"עורזוגו שללויתן ששחטו הקב"ה".100ואילור'מאיר פתר אתהענין
בצורהמיוחדת" .בתורתו של ר' מאיר מצאו כתוב כתנותאור"יסי .המתח הזהשבין
עור לאורנדון במשנתו של ר' צדוק פעמים מספר.
הכתנות הם הלבושים המעלימים את הגוף ,ואור באליההיינו שגם דרך
הלבוש מאירומזהיר הגוף.102
אמנם המתח הדיאלקטי הזה הפך לנחלת כל הבריאה:
קינטיס"קדישת השבת"
מאמי
ראהלעיל עמ'  17הערה .5

ה' נדפסביאש פ"צ בראשית עמ' .28

.96
.97
 .98סוטהי"ר ע"א.
 .99ב"ר כ'י"ד.
 .100תו"ש בראשיתג' אות קפ"ה וראה בפרד"א פ"כ ובתיב"ע שהיה זה מעור הנחש ,תו"ש

שם

אות קפ"ג.
 .101ב"ר כ' ל'ב .וב"יפה תואר" פרש :בספרחידושיו על התורה כתב ר'מאיר כתנות אור .וקר'ע
בתו"ש בראשיתג' קע"ת פרושים בזה.
" .102דובר צדק" עמ'  .7וראה שם "מערכה" מפורטת על אישיותו ותורתו של ר"מ ,על שתי
הבחינות בשמו :ר' מאיר ,ר'נהוראי ,על הרמון שהוא הסיר את עורו  -קליפתו (וע"ע"בן
יהוידע"גיטין דףכ"ז עלרימוןזנירון) .והשוה "אגרות הראיה" ח"ג עמ'פז.על שרשו של ר"מ
השקוע עמוק ,מתחתלעור,בפיו של עשו ,ראה "קדושת לול'פ'תולדות",דברהסופרים" עמ'
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כשע"י החטא ירדה

קומת האדם ,ממילא ירדה עמו גם התורה [מבחינת

התגלותה למין האנושי] והכל הוכרח להתלבש באותו הלבוש וכתנות עור
שנתלבש בו אדה"ר,כן נתלבשה התורה להכתב ע"ג עורות בהמות,והשכין
השכינה במשכן תחת עורות תחשיםואילים מאדמים ,הכל רמז לכתנות עור
שנתלבש האדם בעוה"ז לקדושת-השבת" דף ח'.)103
וזוהי אףבחינתה של הנבואה:
כענין שנאמר בשאולויפול ערום,היינו בהתפשטות הגשמיות,כיע"י הנבואה
נתפשט מלבושוהגופני דכתנות עורלהיות כתנות אור כאדה"ר קודם החטא
ו מכתנות עורהגופניוכו' ממשנא דחויא .ויפוקד עקרים" עמ'
שהיה ערום,היינ
.)47

כח ההגנה שבלבושים שנטל עמו אדה"ר בצאתומיצע,יכול לשיטתו של ר"מ
לההפך לאור .אכן,זוהי מתנה טובהשאין למעלה הימנה,והיא אמנם מתייחסת
במיוחד ובמסויםללויתן.יסודו של הלויתן באור ,כך דרשו במדרש כונן" 104נטל
אור וברא מהןלויתן" .ההרכב שלשני הראשוניםבבריאה  -יצירתהיום הראשון,
בהם "שוחאליקים מיחפת עלפני המיס",
האור ,בתוספתמי החסד והרצון(הז אלהשנאמי
והן אלה שנאמר בהםויהי מבדילבין מים למים)  -הם שהולידו אתבן הלויה השלישי
ו'הפעמ ילוהאישי אלי" בבןהשלישי ,בראשית כ"ט ל'ד) המוצלורז לבריאה .הואיסוד האור
שהתעבה אח"כ לעור.
מעתה מאירה לנו דרשת חכמים על עורהלויתן המקיף ,הנפרש על חומות
ירושליםוזיוומבהיק בכלהיקףהעולם מסוףהעולםועדסופו שנאמרוהלכוגוים
לאורך .אמנם המהרש"א פרש על דרך חכמת הלשון :לאורך כמו לעורךבעי"ן,
שהוא מתחלף אל"ףבעי"ן שהם קרובים בלשון .אולם ע"פ העולה מהדברים ,הם

",22ישראל קדושים" עמ' ".133רסיסי-לילה" עמ' " .128תקנתהשבין" עמ' " .37פוקדעקרים"

עמ' .50
 .103אמנם "משה רבנוהשיג התורה כמותשהיא בעולמותהעליונים טרם שנתלבשה בלבושהזה",
ובעלותו לקבל התורה "נהפך אז גופו כאדה"ר קודם החטא שלא טעם מעץ הדעת שהוצרך
לכתנותעור ,רקהיהלו כתנות אור" (קדושת שבת" עמ'  ,)15והשוה שם עמ' :43וזההקירון
אור (בעדעור)[איוב ב' ד]דפני משה.
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" .104בית מדרכו" א.ילינק ,ח"ב עמ'  ,26ו
מ"א
ב
ו
י
א
כעפעפי
שחר ,ובפרוש המהכ"ל ב"ב ע"ד ע"א (הובאלעיל) "מה שאמרכיכ"י ראה מאור גדולבים,
והשיב לו כ"א שמא מאורעיניו שללויתן ראית,כי לפעמים רואה אדם דבר בלתי גשמי
ונתגלה לועינילויתן".
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אכן מתחלפים ,אבל לא רק בלשון אלא אף במציאות,מפני שהמציאות עתידה

להתחלף מעור מעובה לעור זוהר.
בדרךזו תובן אף דרשה נוספת" .כלמי שמקיים מצות סוכה בעוה"ז ,הקב"הנותן
לו חלק לכ"ל בסוכתה של .105"0170אין לך גסוחמרייותרמענינה של מדום ,וגם
אם חלולצפו לה תקון"1עדיין לאמובןענין סוכתה .אמנםדורשי רשומות פרשו:
סדו"ם = סוכת דוד ומלך משיח ,והיא-היא סוכת דוד הנופלת שעל הקמתה
התנבאעמוס07י.ביוםאושפיזין שלדודאנונרמזיםעלהחיפוי הכבדשהמשיחיות
נתונהבו" .מצאתי דוד עבדןוהינן מצאתיו  -בסדום" .108מתחתלעור המחפה על
המהפך של סדום מסתתר גן ד' ,משם יבקע האור את המעטה הסובב אותו,
והיא-היא סוכת אורו שלהלויתן.
בסוכתגן-עדן מתעדנות המחיצות ,מזדכך הסכוך ,הצדיקיםמשילים מעליהם
אתלבושי החטא ,קמה הרמוניהבינםלבין העולם ,הם נעשיםבני-לויה נאמנים
לבריאה ומוצאים עצמם יושבים בסוכת בראשית המאירה מבעד לכל העורות.
כניסתו של אדםמישראל לסוכתהחג,שהיא בבואת סוכתידע,מלווהב"יהירצון"
י החג והוא עומד לצאת מצל הסוכה
"להקיףאותנומזיו כבודך".וכשחולפיםימ
הרי הוא מבקשב"יהי רצון" עלישיבהעתידית בסובת האור .כךהיאהמידה וכך
היא התפילה בכל שנה עם התקדשהלילה הראשון של החג .וכך גם עם שקיעת
החמה שלהיום השביעי ,כשממשמש ובאליל יף'ט אחרון של החג אותה שעה
אנומתפללים שלא תהאיציאתנו מהסוכה כמהדורה זוטא שלגרושמג"ע09י ,אלא
אדרבה ,תהאהיציאה פתחלכניסתנו המחודשת .בעתנעילתשערי הסוכה פתח
לנושערי סוכת לויתן.110
אמנם שבעתיים תתעמק הבקשה והצפיה לעת צאת היום השביעי בשנת
השבע .עצמת הגעגועים לעולם הגן אשר מקדם המתבטאתב"יהי רצון" ,זורמת
באפיקמיוחד בשנת השמיטה .כבר הוסברהלנויחודה של סוכתהשביעיתשיש
בה "אות לבני-ישראל שהם במדרגה הראשונה"11י ,ועל-כן תתעצם תפלתנו ,בעת
הפרדה מסוכהזו ,לזכות ולישב בסוכת עורהלויתן ,שהרי סוף (בחינת"זנב")ענינו

 .105פסדר"כ ,ילק"ש תרנ"ג.
 .106תנחומא בובר בראשית דףנ'.
 .107עמוס ט'יא וראה "ספר המועדים" סוכות הוצאת"דביר" עמ' .50
 .108תהילים פ"ט כא ,ב"ר מ"אד.
י הסוכות.
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 .109ראה "עשרה מאמרות" דף ק
,
ב
"
ע
ימ
 .110ראהלעילבדברי המהכ"ל עלשייכותו שלהלויתן לג"ע ובשפ"א על המארח המעניק מתנת
פרדה ,דברים עמ'  184ד"ה שמ"ע הוא ברכת החג ,עמ'  194ד"הבענין לולב.
ווו .שפ"א ויקרא עמ' ,203לעיל :סוכת ל"ע.
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שלהלויתן לשוב אל המעלה הראשונה (בחינת"פיו" שבראש)בהיותאור "סוד הא-לוה
עלי אהליהם".
"
ו
י
פ
מתייחס אף לסוגיית הלבושים .כך דרש ר'
היקף זה של "ינבו בתוך
שמלאי2יי "תורה תחילתה גמ"ח וסופה גמ"ח .תחילתה גמ"ח דכתיבויעם ד' אלוקים
לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם ,וסופה גמ"ח דכתיב ויקבור אותו בגיא" .חסד
ההלבשה בראשית הבריאה משמעו התאמת הכלים האנושיים לקליטת האור
שנגנז מתחתלעור.ואילו חסד הקבורה שבסוף התורה משמעו שהאור גברכליל
על העורעד שלא נשאר מה לקבורולכן "ולאידע איש את קבורתו עדהיום הזה".113
ובמהרטו"א14י "כבר נעשה משה בחייו דבר רוחני כמלאך ,וע"כ במותו ,גופו שנקבר
נשאר רוחני שאין לו גדר במקום ,ואין לעמוד על מקומו המיוחד לה והוסיף ר' חמא
לומר שנזשה עצמואינויודע,כיכן נעשהכולורוחני שלאידעהיכןגופו כלל,כי נפשט
החומרממנו" .כשם שנתעלה משה מעלללבושים של אדה"רבעלותו למרום 115כך
השילמעליו את הלבושיםביום מותו.

למעשי גמילות ההסד שבראש התורה ובסופה יש מכנה משותף .ענינם
בלבושים,זה בהלבשהוזה בהפשטה .מחזורהקריאה במעגל התורה נפתחומסיים
בנקודה אחת".זנב" הקריאה נתון בראשה ,כךבבחינת התוכן וכךבבחינת הזמן,
שהרי "מתכיפים התחלה להשלמה בתדירה ,שלאירגל בעםזולשקרה"6יי.
אמנם למעשה הסרת מלבושי החומר ולבישתבגדיםעליוניםיששייכות אף
לבחינתנו.סוגי הלבושים מבטאים את היחסבין האדם לבריאה .מכאן ששעה
שהבריאה לובשתצורה אחרת  -ביום השבת  -אף האדםישלו ללבוש מלבוש
אחר ,מלבוש של שבת .כלהמופיע בלבושים ,מתעטף בשבת במלבושים אחרים,
כדי להתאים ולתמם את הופעתו החיצונית והפנימית .כך הסביר ב"עולת
ראיה" 717את חובת האדם למשמש בבגדיו בע"ש עם חשכה ,חובה שעליה אמר
רביוסף הלכתא רבתי לשבת.יתר עלכן ,מצינו לחז"ל שהדגישוכי עצם לבושי
האדם באו לעולם בוך'ש סמוךלכניסת השבת8יי וכך כתב ב"קדושת-השבת":
 .112סוטהי"ד ע"א וע"ע תו"ש בראשיתג' אות קע"ה.
 .113דברים ל"ד.1
 .114סוטה ל"גקן'ב .והשוה אברבנאלבסוף ספרדברים ,ושם ב"מקראותגדולות"ענין קבורת משה
שציין למשנה (אבות פ"ה מ"ו) שמנתה את קבר משה עם ברואיבין השמשות.
 .115ראה לעיל הערה .103
" .116רשות" לחתן בראשית ,מנחםברבי מכיר ,השוה :טור או"ח תרס"ט.
 .117ח"ב עמ' כ"ח וע"ע "אגרות ראיה" ח"ב עמ' קפ"ח על עולמוהפנימי של ר'יוסף.
 .118תעש בראשיתג' אות קפב.
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בגדי אדה"ר והם כתנות עור שעשה לו הקב"ה ,אחר החטא ,שהיה סמוך
לכניסת השבת,היולולבגדי שבת .וע"כ בתורתו של ר'נזאיר (דשמא קאגרים
שהיה מלא אור ומנהירעיני חכמים זכה להרגיש בכל מקום שיש רמז אור) כתיב אור
באל'ן ,שעלידם זכה להרגיש אור שבת אףשעדיין לאניתנה ,וע"כהרגיש
רק דרך הלבוש ואמר מזמור שיר ליום השבת כמשאז"ל שהרגיש שטוב
להודות לד' וכו'.וכן לא זכה אדה"ר לאותם כתנות אור אלא אחר החטא
שראה שהיה ערום,וזה המקום שבע"ת עומדכן,כי הם מרגישים האור הבא
מן החושך ,ע"י העונות הנהפכים לזכויות שהוא הרגש חזקיותר וכו' ובעל
תשובה זוכה לטוב מאוד וזה נאמר סמוך ל"ויהי ערב וגו' יום השישי,
ויכולו"19י.
אור המאיר שזכהלו ר"מוכן כל אחד מישראלזוכה מעין אותו לבוש בכל
יום שבת בלבישתבגדי שבתכפיהשייךלו,כי אדה"רהוא קומת אדםהכולל
כל בנ"א שבכל הדורות וכו' ובגדים שעשה הש"י לו הם ג"כ לבושים כללים,
קומת אדם שבכל הדורות.
הלבוש של שבת הוא שמשמש לעתיד ביום שכולו שבת ,וסוף מעשה
במחשבהתחילה,ונעוץסופו [שלמלבישיהעתיד] בתחילתו[במלבושי אדה"ר] ע"כ
היתהבו ההתחלה ,מה שהואהסלףוהתכליתהמכוונתשיהיהתמידכן -יום
שכולו שבת ו'קדושת השבת" עמ' .)26-28
עולהבידינו שעל המעגל המקיף של"זנבו בתוךפיו" נשזרים תחילתה וסופה
של התורה ,לבושיו של אדה"ר ולבושי קומת אדם שבכל הדורות ,לבושי שבת
כברייתו.של אדם (בראשית התולדה)ולבושי שבתכברייתו של עולם (באחריתהימים,)120

לבושי בגד העור הנהפכים ללבושי אור .מהפך כזה מעור הזדונות לאורהזכויות
בא מכוחם של השבים מאהבה שהיא בחינת סוכות21י ,מהפכנים אלו מקומם

 .119וראה עוד שם שהאריך על ר"מ שהיה מזרעו דעשומנירון קיסר וגבר על שורש הרע שבו
מאבותיו ,ומלאן שאותה תורה  -תורת ר' מאיר  -שמצאו בה כתוב טוב מאד ,טוב מות
(ב"ר ט' ה' ,תעש בראשית א' תתי"ז ושם בהערות) היא נר'ת שנשבית לרומי,ואין לך עור
מעובהיותר מגלותה שלרומי,ואין לךשבוייותר מאשרבפיו של עשו ומשם נתהפך המות
לטוב מאד .ופסוק זה עצמו נאמר ,עם כניסת השבת ,שעה שנגלה לאדה"ר סוד התשובה
והמהפך מעורהלויתן שהיה לבושו לאור שבת העולמים שהיתה תקותו.

 .120ראהלעיל עמ' .82-84 ,67-68
 .121יומאפ"ו ע"ב ושם במהרטו"א .וע"ע"אש-דת" ח"ט פל'ח ושם עמ' תרצ"ו שבשבתהיא תשובה
מאהבה .ובשפ"א דברים עמ' צ"בשימיהדין הם תשונה מיראה וסוכות  -תשובה מאהבה.
וב"אורות התשובה" ספ"ט .ו"עולת ראיה" ח"ב עמ' תצ"ו .וראה מה שכתב ב"דובר שלום"
בתוך "אוצר התפילות" בסוף הושענות :בפרד"א מן העור שהפשיט מן הנחש עשה להם
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שמור להמ בהווה בסוכה ,היא המקום שבע"ת עומדיס22י ומקומם שמור להם
בעתיד בסוכת האור.
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כאשר תפילת היציאה במוצאי היום השביעי בחג בשנה
ב"קבלת-שבת" ,בכניסה ליום השביעי ליצירה ,הרי שכניסה זו ,לא זו בלבד
שיסודה בתשובת אהבה המהפכת זדונותלזכויות ,אלא שמידבכניסתה ,בנקודת
הפגישה של"ויראאלוקים אתכל אשר עשהוהנהטוב מאוד"ועסו"ויהי ערבדהיבוקר
יום הששי ,ויכולו" -הרינושונים "כל האומרויכולו ע"ש,שני מלאכי השרת מניחכן
ידיהם על ראשו ואומריםלו וסר עונך וחטאתך תכופר".123
התלכדות ארבעת הקדקדים :סוכות ,ש"ת ,שבתושביעיתהיא שממקדת את
ששונם של המתכפרים ,השבים מאהבה ,המתבונניםב"עיני גן-עדן" בכליצירת
בראשית  -ובכללה בתופעת המות  -ורואים בה אך טוב ,ומכוחה הם
מתעטרים בעטרת כלילא על ראש שמחתם.
היקף מעגלם של הרוקדים ,בדרכם מהסוכה להקפות,ישבומיסוד"זנבו בתוך
פיו" עלרבויגווניו .אמנם כשבמעגלזה נשזרת אף קדושת השבת מתוסףבוגון
נוסף.
עיקר שמחת היום עם סיום התורה באה בגרמתו של שלמה המלך ,הוא
שחידש סעודה לגמרה של תורה24י .אמנם הוא עצמוהיה גרמא לשמחת שמיא.
"בשעה שתקן שלמהעידובין -עירובי חצרות25י -יצתה בת קול ואמדהבני אם חכם

כתנות עור ,והכונה שהם מלובשים בחטא של עץ הדעת ,לכןלעתיד לבוא כשיתוקן החטא
לאיהיה עוד העורעליהם למלבוש רק יעשה מזה סוכה להנותמזיוו.ולפי שבאדה"ר נאמר
בו שתפוח עקבו מכההגלגל חמה ,וזההיה קודם החטא .ובחטאו של אדה"רהלבישו הקב"ה
כתנותעור של הנחשהמחטיא,ואותוהעורכסה והכההאורושהיה מכההגלגל חמה.ולעתיד
כשיתוקן החטאיחזור הדבר לכמו שהיה ,שאותו עור שהכהה בחטא אורו של אדה"ר המכהה
גלגל חמה ,חזר אותו עור עצמו להבהיק אור המכהה גלגל חמה כמאמר חז"ל זדונות נעשו
כזכויות .והתיחסותהענין אללויתן,לפי שנאמר"לויתן נחשבריח" שהחטאהיהע"י הנחש
והתקון הלויתן .לעומקו של דבר אףיסוד התשובה ,השיבה והחזרה מתייחס לנוסחת
"זנבו בתוךפיו" ,ואף"זנב" היום השביעי של סוכות נעוץ בתוך "הפה" שלטוית .וראה עוד
"תורה שלמה" פ' נח עמ' תצח.
 .122ראהלעיל עמ'  ,326הערה .5
 .123שבת קמט ע"ב ובמהרטר'א שם "שבאותה שעה נתכפר גם אדה"ר על עונו" וזכה לכתונות
אור .תעש בראשית ב' אותג' .מהר"ל שבת שם .פ"צ שמות  .228על תשובה בשמיטה ראה
לעיל עמ' ,50לעיל פ' שופטים ,פ'האזינו.
 .124ראה להלן :הפרדה מהסוכה וכרית בשלהי השמיטה הערה .22
 .125רועיי,וקריע רמב"םעירובין פ"א ה"ב ,ובתשובת רבהאי גאון ,הובאה בפרוש "רמב"ם לעם"
על הסיבותההיסטורית לתקנה.

י'י
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לבך ,ישמח לבי גם אני" (עירובין כ"א ע"ב) ,אפשך שמקורה של שמהת העליונים
והתחתונים היא בגרמתה של התקנה ,שהרי נתאחדו ונתערבו כלבני החצר,
המודים בכוחה של תושבע"פ .שמחההיקפית א"א לה לבא אלא במקום ששולטת
האחדות .מכוח מצות התורהבנה המלך  -המאחד את לבכל העם  -אתהבית
המאחד ומחברבעירשעושה אתכלישראלחברים.ומכוח חכמתלבוהוסיףלרזא
דאחד של השבת אף את החצר המאוחדת.גדולההיא מצותסוכההמקיפה שאדם
נכנס לתוכה במגפיו ,126אלא כשם שהוא נכנס כך הואיכול לצאת.יתרה מזאת
היא מעלת השבת המקיפה את האדםואיןבידו לצאת ממנה .שמחת השבת -
לאחר תקנת הערוב  -מתגלגלת מבית לחצר ומסוכה לרשות שכולם מעורבין
בה "והריכולנו רשות אחד".127

אחדותזוהיא בתלויתו שלהלויתן.כךעולהמפי שמועותהראי"ה
"אחד באחד יגשו ורוח לא יבוא ביניהם" .פסוק זה באיוב (מ"א ה') מתאר את
קשקשותיו שלהלויתן האדוקים זה בזה והםבטוי נוסף לאחדות שלזנבו בתוך
פיו .אחדותו שלהלויתןמקיפה עתה את העולםכולומבלישהדבריםגלוייםלכל,
אולםלעגילהיא תתגלה בסעודתהצדיקים.
יציאתנו מהסוכה המאחדת28י להקפה המאחדת 129מתעטרת בשבת
המתאחדת 130אף בכתרה שלהשביעית31י.
(ויגש תתץ)

" .126רמתיים צופים" על תנדב"א ס' ע"ז עמ' קח בשם הפשיסחאי ,הובא גם ב"נחלי בינה" על
מצוות סוכה עמ' ס' ושם עמ'בריא בשם בעלחידושי הרי"ם.
 .127רמב"םעירובין פ"א ה"ו ,וע"ע "קול הנבואה" עמ'כד.
 .128ראהלעיל עמ'  ,330הערה .7
 .129ראה להלן :הפרדה מהסוכהוטויתבשלהי השמיטה הערה  .30הרבח.ד.הלוי זצ"ל",הצופה"

יטתשרי תשמ"ו.
 .130מערכהבפני עצמה על הקפות בשבת עולה מתוך פרשת כבושיריחו .באה כאן הקבלהבין
שבע הקפותביוםהשביעי שמסופרעליהם במקראלבין שבע הקפותביוםהשמיני שנתקנו
במסורת הדורות .עלז' הקפותביום הושענא כזכרליריחו ראה בירושלמי סוכה פ"ר סה"ג
ובשוח"טי"ז ושם בהערות .ובפ"צ דברים עמ' קלט על ההקפות בשבת"ל'יי"ב שבטים

בעיגול וממילא נתחברו יהודה שהוא ראש של השבטים עם שבט דן שהוא מאסף לכל
המחנות ,וזהו כחעיגולים שאין לו ראש וסוף על בחינתיושר ונעשה מזה אורמקיף וכו'
וזה היה תקון לחטא של אדה"ר ,כתונות עור וילבישמ ,אור המקיף של הלבוטר'( .וקף'ע
ב"דובר-צדק" עמ'  ).182ומכאן יחס לעורהלויתן  -שהוא לבוש אדה"ר  -ולפריסה על
חומת ירושלים ,וב"בני-יששכר" תשרי מאמרי"ג על המקיף שבש"ת .בסדור יעבץ" ,לשם
יחוד"לפני הקפות בטר'ת :שבכח הקפות אלותפיל חומת ברזל המפסקתבינינולבינך.
 .131על אחדות בשבת ובשמיטה ראהלעיל עמ'  ,118 ,55פ'ויחי.
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עטרת שביעיתזו התבארה לעילוו'י הקשרבין הלויתן והסוכה העובר דרך
"לבושל' ג"ע ,והרי בשנת השמיטה שולט ,בזעיר אנפין ,עקרון גן העדן .בדרך
נוספת הסתברהענין בסוד אחדות השביעיות .ואילו מדברי בעל "בית-ישראל'
עולה הסברנוסף.
שמיני עצרת ,הרמז על שלמה המלך ,קהלת שהיבל את העוה"ז,כי אי-אפשר
י שמנתק עצמו מהבלי העוה"ז (ש"ת שנת תשתה.
לזכות לתורה רקנז
אנןאין לךנסיוןיותר נמרץ להנתק מכבלי העוה"ז מאשר שמיטת קרקעות
ושמיטת כספים .לחכמת שלמה המקופלת בדברי קהלת יש משמעות מיוחדת
בשנת השמיטה,והיא מהווה הכנה ראויה לשמחת התורה .הפניה לשלמה :שאל
מה אתן לך ,מופנית לכל אדם אחר ההתעלות של מועדי תשרי (ב"י שם) וביתר
שאת תתעצםפניהזו במדרגתה הרוחנית שלהשביעית.
מסקנת ההבל של קהלת באה מתוך התבוננות בנעשה מתחת לשמש .מכאן
גם מבצבץהיחס למותוליום אחרון" :כימי אשריחובר אל כלהחייםיש בטחת,כי
לכלבחי הואטובהןהאריה המת" .132אמנםזוהי ההסתכלות המיוחדתלשיטתו של
קהלת .לעומת זאת באבמשלי סכום שונהלחלוטין" .עוז והדר לבושה ,ותשחקליום
ל "אימתי הקב"ה מודיע לצדיקים היקר שמתוקן להם  -סמוך
אחרון" .ובדרשתחי"
למיתתן ,אותה שעה הםרואים ושוחקים,לפיכך  -ותשחקליום אחרע"33י,ובפירש"י:
"אין להם להעצב ממידתהדיןכיינצלו ממנה וכלימיהם ישחקוליוםהדין".מישאינו
צריך לדאוג נופל בדבר שחוק.ובדברי הרלב"ג" :כדרך אנשי המעלה שלא יחרדו הן
המות".ואילו הגר"א ,בפרושו למשלי ,נתנוענין למועדים" :עוז הוא בר"ה ויוהכ"פ
והדר בסוכות ,ותשחק ליום אחרון  -זהשמיני עצרת".דהיינו ,מעשי המצוות הם
הלבושים שענינם בעוה"ז,ירח האיתנים המשופע במצוות שיש בהם מעוזהדין
ומההדור והנוי ,מגיע לשיאו בשחוק שביום אחרון ,שחוק שאין עמו לבושים,
שאיןבו אלא שחוקו בלבד .בשחוק אשר כזה התגדרדוד "ושחקתילפני ד"' (ש"בו'
כ"א).

אמנם השחוק אמור אףכלפי מעלה ,ובא ביחסללויתן" :לויתן זה יצרת לשחק
בו"34י .ובעקבות כךדברי ר'יהודה בשם רב עלמעשיו של הקב"ה בשלש השעות
האחרונות שלהיום  -יושב ומשחק עםלויתן .ופרשבו המהש"ל ע"פדרכו,שיום
הפעילות האלוקית מסתיים בגילוי החבור והקשר של הבורא עם ברואיו35י.

 .132קהלת ט' ד'.
 .133שמות רבה פנ"בג'.
 .134תהילים ק"ד כ" ,1והשוה:איוב מ' כס :התשחק בו כצפור.
 .135לעיל עמ'  ,349הערה .86
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באספקלריה האלוקית,הרי בסיומה שליחידת היום ,מתגלה ההיקף המלא של
ההיסטוריה "זנבו בתוך פיו" ,חבור העתיד עם העבר ,שחוק הקב"ה עם הלויתן
שהואמברואי בראשית.כיוצא בשחוקזההיא אף ההתגלות בסוף תקופת הגלות
 א"ז ימלא שחוק פינו36י ,ומקבילים לכךדבריו של ר' שמלאי על שיתרחשלעתיד לבא ,עםסיום טרחתערב שבת כשאומות העולםיבעטו במצותסוכה ,או

אז הקב"ה משחק עליהם.137
ן כלפי מעלה ובין מטה משמעו אחד :חבור וקשור.138
השחוק האמורבי
חמישיםהיוםשבין ר"ח אלול והו"רעניינם לחזק ולפרנס את הקשר והחבור של
ישראל ואביהם שבשמיםע"י מעשה המצוות .מכאן ההדגשה המיוחדת בתורה:
"לפניד"' ,הבאהביחסלמועדיתשרי.על מעשה התקיעה נאמר"139וביום שמחתכם
וכו' ותקעתםוכו'והיו לכםלזכרוןלפני אלוקיכם".על מעשה הכפרה נאמר40י "כיביום
הוה יכפר וכו' לפני ד' תטהרו" .על מעשה השמחה נאמרי4י "ולקחתם לכם וכו'
ושמחתםלפני ד'אלוקיכם שבעתימים" .אמנם מעמדזה של"לפני ד"מלווהבעשייה

שיש בה ממש ,מצות שופר ,מצוותוידוי ,מצותלולב.מתייחד הואשמיני עצרת
שאין בו "כלים" " -והיית אך שמח" .נכנסים לסעודה קטנה שאין בה אלא
שמחתה בלבד42י.ענינה של שמחהזווכיצדהיאנעשית נסתם ונעלם .אמנם מה
שסתום בדרגת התורה,כיצדשמחין ,נתגלה ב
וההסתר143דרגתהנביאים .מה שנעלםמעיני
אלההעטופיםבלבושיעוזוהדר,
מיכל בת שאול האמונהעלהצניעות
.
ת
י
מ
ל
ש
ו
ר
י
ה
שנסתם
מה
נתבררע"י דוד המשחקלפני השם ברשות הרבים
ע"י
חכמי התלמוד נתפרש בלשונו של הרמב"ם44י על מעלת השמחהכפי שלמדוהו
הכתובים על דוד וכלבית ישראל המשחקיםלפני ד'("ו'בו'ה" .מה שלא באזכרו
 .136ברכות ל"א",נתיב הליצנות" פ"א" ,פחדיצחק" פורים מאמר ט' עלבחינתהשמיני.

 .137ל'זג' ע"א.
 .138אמנם ראה "עשרה מאמרות"ג' קך'ב:הקיווי לשמחה יקרא שחוק.
 .139במדברי'י.
 .140ויקרא נג'ז ל.
 .141ויקרא כ"ג מ.
 .142וקך'ע שפ"א ויקרא עמ'  84ד"ה עוד על שלוב שבתויו"ט.
 .143במד"רד'כ .וראה במפרשים שהובאו ב"דעת מקרא" .אכן אם היתה זוכהמיכללבן,היה קם
אחודביןבית שאול לבית דוד,בין רחל ולאה ,וראה ב"ר צ"גולעיל הערה  .2דעת מקרא
ש"ב ,עמ' שעה .אלא שיסודהחינוך  -להציג במוחשלפניהילד ,להרשימו (ראהלעיל עמ'
88-89בדברי המלבל'ם) בדוגמת דוד הרוקדלפני הארון,ומכיוןשמיכלהיתה משוללת תכונה
זו ,נשללה ממנה האמהות .ומכאן מעמדם המיוחד של הילדים בשמחת-תורה .ראה ספר
המועדים ,הוצאת"דביר" סוכות עמ' " ;245בדרך עץהחיים" א ,עמ' .210
 .144הלכות לולב פ"ח הט"ו.
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בספרי הפוסקים ,נחשף והתייצב במנהגי העם בשמחת התורה .145שיאם של
איתני תשרי  -עבודת השמחה של שמע"צ ,ואףהיאלפני ד' " -ושחקתילפני
בו'כ"ב).
די"(ירי
למעלת שחוק נזהיכוללהגיע רקמי ששם להבל אתערכי העולם החולףכפי
שלמד קהלת ,וכלשונו של הרב המגיד עלדברי הרמב"ם "משהוא עושה את מה
שנברא בשבילו ישמחויגיל .לפי ששמחת שאר דברים תלויים בדברים בטלים שאינן
קיימים"46י.

שמחה שאינה תלויה בדברים בטלים חולפים היא שמחה שאיננה קשורה
להצלחה כלכלית ,לתבואת השדה ולפרות האילן" .למידת התורה והחכמה היא
השמחה האמיתית" ,וזהו  -נוסף לשמיטת הקרקע  -הרי סוף ענינה של
השביעית .השמחה בסוכות נעוצה בשמחת "יצירך בג"ע מקדם" 147והשמחה
בשמע"צ יסודה בשחוקו של היום האחרון .אמנם אחרית כראשית ובבראשית.
זנבו של הלויתן ,בסופה של התולדה ,באחרית הימים ,נתון בפיו ,בראשית
ההיסטוריה ,בשמחת הקדם .לאורך הדרך,בין ראשית לאחרית,בין סוכתבריאת
העולם48י לבין סוכת דוד הקמה והולכת משתרעות סוכות של כל שנה ושנה,
ובפתח הפרדה מכל סוכה וסוכה בצאת השנה באים האיחולים שתהא ישיבת
סוכהזו שלב בדרך לסוכתהלויתן .במעגלי מחזור הסוכות מתייחדתהיא סוכת
השביעית49י ומעצימה אתערכי החגבתכני השמיטה.
"ימיםיוצרוולו אחד מהם  -ברא הקב"הימים ובראלו אחד מהם,זהויום השבת.
ברא שנים וברר לו אחת מהן,זו שביעית .ברא דגים וברר לו אחד מהסיזהלויתן"50י.
התמקדותן של כל הנקודות ,מוצאי הר"ר ,ליל טלית ,קדושת השבת וקדושת
השביעית מרפדת את המעבר ומקהה את הקושי שבעזיבת הסוכה .היציאה
מהיקפה שלצילא דמהימנותאהיא למעגל ההקפותי5י הסובב והולך בתוך עולם
שבתהימים ובמרחבי שבת הארץ.

.145
.146

ראהלעיל עמ'  307הערה וו.
סוף הלכות לולב .וראה להלן :הפרדה מהסוכה וש"ת בשלהי השמיטה הערה  15על קריאת

קהלת בשמ"ע.
 .147ראהלעיל פסקה א' :סוכת .P"A
 .148ראה שוח"טתהילים ע"ו :מתחילתברייתו של עולם עשה הקב"ה בירושלים סוכה.
 .149ראהלעילעל האחדות.עלג"עועל ארץ לאזרועה ,ובשפ"אדברים עמ'ק"געלסוכת הבטחון
ולעילעמ'  ,99וב"חובות הלבבות" סוף שער הבטחון :ותטרידהו שמחתו ,ובתוס'חגיגהי
'ע"ב
ד"ת חוגו".פרי-צדיק" דברים עמ'  246ושם על שמחת תורה שחל בשבת.
 .150ילק"שתהילים פרק קל'ט.
 .151השוה דברי האדמו"ר מקוצק "שאמר בקיצור הלשון ,מהיפים הם דברי חז"ל שצרפו סוכה
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ז) התפילה לגשם בשביעית
התפילות והבקשות על המים הםמהענינים המרכזיים בחג הסוכות .רמוזים
הם הדברים במקרא ונשנים במשנה ,נזכרים בגמרא ,נפסקים בפוסקים
ומתנסחים בפיוטים ,בקרובות ובהושענות.
'
ד
אמר זכריה בנבואתו" ...ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך צבאות ולחוג

את חגהסוכותיוהיה אשר לאיעלה מאת משפחות הארץ אלירושלים להשתחוות למלך
ד' צבאות ולא עליהםיהיה הגשם"(זנריהי"דטז-יז).ואילך רכושנה אנךשונייך,ו1להדין
"בחגנדונין על המים" (ר"ה כ"ז ע"א)י ועל ההזכרה " -מאימתי מזכירין גבורות
גשמים ,ר' יהושע אומר,מיו"ט אחרת של חג"(תענית ב' ע"א).אכן בתוספתא (פונה ספ"ג)

צרפו אף את נסוך המים לנבואת זכריה :נסוך המים בחג כדי שיתברכו עליך

גשמים ואומר "והיה אשר לא יעלה"וגו'.
מכאן כתברעפיי בפרושולזכריה ל"די"ז" :ומה ראהלגזור עליהם עצירת גשמים
לפי שמצות החג על הגשמים הם ,ארבעתמינים שבלולבונסוך המים לרצות על המים,
על שהחג זען גשמי שנה הוא ,ואלו המפקפקין בחג הסוכות לא עליהםיהיה הגשם".
בגמרא (תעניתד'ע"ב)ניראוונתנומאיזותפילהמתחיליןלהזכירגשמים ,ופסקו -
ך ברמב"ם הלכות תפילה פ"ב הט"ו Y"W .או"ח קל'ד
מתחילבמוספיןביו"ט אחרון שלחג(.ינ
א).

בדברי האגדה שבסוגיה (תענית ז' ע"ב)הפליגו אמוראים במעלותיום הגשמים
בהשוואות לבריאת העולם ,למתן-תורה ,למחילת עוונות ,לקיבוץ גלויות,
לישועות ולנחמות ועוד.דימויים אלו נתפרשו בדברי ראשונים ואחרונים( .יאה
רייי~מהרער'א שם ).אמנםקביעתה שלראשית ההזכרהבשמיני עצרת שנתכנהבפינו
 שמחת תורה,ופיוטי תפילת הגשם ,מיסודו של הקליר ,שבאו בעקבות כך,עוררו במחשבה החסידיתכווניםנוספים.
קשההיה להסתפק בהוראה הפשוטה ,הגשמית ,של הצורךבמים ובגשם ,ומה
עוד שבמרכזהיום הועמדה שמחתסיום התורה.דימויי המקרא ומאמריחי'ל על
המשל שבמים סייעו לפתוחה של המחשבה הפנימית" .יערוף כמטר לקחי" וכו'

(דברים ל"ב ב ,ושם בא"ע ,בספורנו ובאו"ח .וראה עוד ב"מקראות גדולות" "רבפנינים":דמיון התורה
לטל ומטר)" .כי כאשר ירד הגשם והשלג וכו'כי אם הרוה את הארץ וכו' כןיהיה דברי
אשךיצאמפי"(ישע'נ"בי-יא)" .אץמים אלא תורה" (ב"קי"ז ע"א) התשובה נמשלהלמים

לשמ"ע"" ,שם משמואל' מועדים עמ' רנ"ב ולהלן :הפרדה מהסוכה וגרית בשלהי השמיטה
הערה  .30וקן'עיב"ע במדבר כ"ט ל'ה:ביוםהשמיני "בחדוא" .מו"נ ח"ג פמ"ג.
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(ב"רבץ "מהמים חנם לעולם אף ד"ת"(.ספרי עקבמ"ח.וע"ע"חכמתהקודער' עמ' קפעל"צמיחת
המחשבות" ועליחסן לשמיטה.לעיל עמ'  ,32הערה ).28

בספר "עבודת ישראל" למגיד מקוזניץ כתב על מימרת הגמרא "גדול יום
הגשמיםיותרמיום שנתנהבו תורה שנאמריערףכנזטר לקחי",מי נתלהבמי,הוי אומר,
קטן נתלה בגדול" (תעניתז' ע"א וראה תו"ת דברים ל'ב אותיח) "המכוון הוא עליוםשמיני
עצרת שנקראיום הגשמים שמברכין בו הגשם" .מאמר זה נתפרש אצל האחרונים
מאדמור"י החסידות.
יוםשמיני עצרת הוא המקור של התורה שבכתב  -כאשרירד הגשםוגו'כן
יהיה דברי,דברי אשריצאמפי הוא בחינת תושבע"פ והוא נקרא כגשם הן
השמים המרוה את הארץ ,והולידה והצמיחה והוא שם מושאל לכל שרש
המקור והברכה וכו'  Tt~ulרמזו שגדול יום הגשמיםהיינו יום שמע"צ שבו
נביעא דאורייתאיותרמיום שנתנה בו תורה שבכתב בפועל,והיינוכיביום

שמע"צ נפתח מקור התחדשות התורה למשך כל השנה ,כמ"ש "יערוף כמטר
לקחי" (~הוא תושב"כ) והוא נתלה במטר שהוא המקור של התחדשות ד"ת

ל'פרי-צדיק" דברים  .262וע"ע שפ"א דברים  202על ההגדרות השונות לשמחת התורה
בשבועות ולשמחת התורה בשמ"ע).

בעל "בית-ישראל" הביא בשם אביו האדמו"ר הזקן מגור משמו של המגיד
מקוזניץ "נדו? יום הגשמים על  ,y"uneשהיום חשוב מאד" ,והסביר" :לדמו יום
הגשמים ,ענין הגשמיות כיום שנתנה תורהכי זה תלוי בזה ,כפי קבלת עול תורה לא
מתגשם האדם ע"י מה שמוכרח להשתמש בגשמיות" (ב"י דברים  ,202וע"ע
ובשפ"אדברים ,204ק"ז".שם-משמואל'מועדים עמ'ריד".עולת-ראיה" ח"אעמ'רע".באר משה"דברים
ח"א עמ' תלס" .אש-דת" ח' תקמח .וראה בשפ"אדברים עמ' ק"א ,שמדבריו עולה שבסוכות של השנה
הששית מתייחדת השמחה שהרי הקב"ה "כביכול שמח בהכינו מזון לבריותיו" ,והרי שומרי שביעית
הובטחו על שילושה של ברכת האדמה בשנה הששית).
שם עמ' ,212

בעל "פרי-צדיק" העמיק  -בעקבות הנחת היסוד של ה"מגיד" בעל
"עבודת-ישראל"  -בהבנת מימרות האגדתא שבאו בגמרא.
ענץ ברכות גשמים ביום הזה,כי גשמים הוא השפעתחיות לנבראים,וביום
הזה ,אחר יוהכ"פ וחג הסוכות נקלט חיות חדשה בלב נפשות ישראל להיות
נקלטים כל השבע מידות שבקדושה בלב ,בהתחדשות קבלה של ד"ת בלב;
וזהועניןירידת גשמיםביום הזה  -השפעת טיפה שלחיים בלב.
וי"ל שע"ז רמזו חז"ל (בתענית ז' ע"ב) שבע פעמים ושבע מימרות באו בסוגיה,
תענית ז'-ח'] "גדוליום גשמים"נגד בחינת שבע המידות שבקדושה הנשפעים
בחיות חדשה בלב נפשותישראל ...והנהיש ג"כ בגמרא הנזכרת שבע פעמים
"איןהגשמיםנעצרים אלא בשביל"וכו'...והםנגד קלקולבחינת שבעהמדות.
והנה יש עוד שתי מימרות בגמרא ועל דרך החיוב ,אבל בסגנון מיוחד] "אין
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הגשמיםיורדים אלא א"כנמחלועונותיהם שלישראל"",איןהגשמיםיורדים
אלא בשביל בעלי אמנה".עניןירידת גשמים מרמז על השפעת התחדשות
החיות של ד"ת להיות נקלט בלב ביום שמיני עצרת ,והוא דייקא לאחר
יוהכ"פ שכבר ננזחלו כל עונות והעבר] של ישראל ,ואח"ז בשבעתימי חג
הסוכות נשרשההאמונהבנפשותישראל על להבא,להיותחוסיםבוית'והוא
ע"י מצות סוכה ,צילא דמהימנותא,ועי"זזוכיו בשמ"עלהיות נקלט הקדושה
בלבל'פרי-צדיק" דברים עמ' קלא).

מדרגה זך  -שמהא תפילת הגשם מכוונתלצרכיוהרוחניים של המתפלל -
לא כל מוח ולב פתוחים לקראתה ,ולא כל מועד של שמחת-תורה מסוגל לה.
מתייחד הואיום שמ"ע של שנת השמיטה במעלהזו .שהרי בשנהזואין חריש
וקציר ומשמעותם שלהגשמיםהעתידים לרדת מצומצמת:לאוקמיאילנא ולמלא
את מאגרי-המים .ומכיון שאין הדעת נתונה לתבואה ולירקות שבשדה ,ממילא
נפתחת הנפש לבקשעל ההוראותהרוחניות שבגשם.כךעולהמדברי בעל שפ"א.
אדם לעמליולד ,אם לעמלתורהאו מלאכה .קודם החטא שם הקב"ה האדם
בג"ע לעבדה ולשמרה ברמ"ח מ"ע ושס"ה מל"ת ,ואחר החטא כתיב
"וישלחהו מג"ש לעבוד את האדמה" ,א"כבזמניםשיששביתת מלאכהלבנ"י
כמו בשבתובשמיטין ,ובטל לעבודת האדמה ,הוא אות לבנ"י שהם במדרגה
הראשונה,כי האדםכלולמשמיםוארץ,נשמהמשמיםוגוף בארץ,ואםגוברת
ף הוא בבחינת המלאכים ,וע"ז דרשו חז"ל מלאכיוגבורי כח
הנשמה עלהגי
עושי דברו,בשומרישביעית הכתוב מדבר,גבורי כח שהנשמה גוברתבווכו'
וכע"ש במשנה איזה גבור הכובש את יצרו ,מושל ברוחו,היינו שלא לפנות
אחר מחשבות היצה"רבהבלי העולם .רואה שדהו בור ,כרמובור ושותק,פי'
שאינו מהרהר בעבודת האדמה כלל וכו' .בקבלת התורה היו בנ"י בחינת
נשמה בלבדכמלאכים,וז"ש אשרהוצאתיך מא"עמביתעבדיםוכו'כי עוה"ז
נקראביתעבדים וכשנשתלח האדם לעבוד האדמה הואבחינת עבד לעשות
מלאכת העולם ,שהעבד עושהדברים לתקן צרכימדינות המלך :אבל בחינת
בנים הוא לעשות צורך המלך בעצמו ,כמו בן העובד ומשמש את אביווזה
בכח הנשמה (פ' בהר שנתתרנריג).
מי שמתנער מהתלות בחומר ובאדמה,מי ששבתון השביעית מגביר בו את
היסודות הרוחניים ,והפן הנשמתי של ה"בן" הוא השולט בו ,הרי תפילתו על
י מהאוצר הטוב ,מן השמים( .יאה ר"ה נ"ה ע"ב:
הגשם היא תפילה על שפע רוחנ
כשישראלשרויין על אדמתם גשמיםיורדים מאוצר הטוב ,ושם במהתל שהוא ממדרגהעליונה).
13דרגה זו שאפשר לזכות לה ביתר קלות בשנת השמיטה,בדין הוא שתקרין
אף על שש שנות העבודה .כך הסתברה לבעל שפ"א חובת הספירה" ,מונין
שמיטין"כדי לאגוד ולחבר את שנות העמל לשנת השבתון .במשך שנת השמיטה
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יתחנך האדם לא להיות תלוי במרכיבים החמריים-הכלכליים ,ומכוח חנוך זה
תהיינה אף ששהשנים הבאותרוחניותיותר.
ר ושותקT1D1 ,
גבורי כח ,בשומרי שביעית הכתוב מדבר ,רואה שדהוביי
יוצאין מההנהגה הטבעית וזוכין לשמיטה כמ"ש "והיתה שבת הארץ לכם
לאכלה" ,כעין העליונים שנזונין מטכניון של מלך .ועליהם כתיב "ברכו ד'
מלאכיו" ולא כל מלאכיו ,נדאיתא במדרש ,שאע"פ שהם בעולם הטבעי
וזורעין ואוספין ,מ"מ כשבא שמיטה ושובתין ,נתלבשו בבחינת מלאכיו;וזו
העצה של התורה שע"י השמיטה יתמשכו כל שש השנים ג"כ אחר הקדושה,
לכן כתיב "ושבתה" משמע תמיד ,ע"י ששש שנים תזרע ,ובשביעית תשבות,
נמשך הארהמשביעית לכלהשנים.וזהעניןהספירה ,להמשיך כלהשנים אחר
השמיטה (שפ"א ויקרא .)202
גדולה היא תפילת הגשםביום שמחת התורה בשנה השביעית ,תכנה מעודן
יותר,רוחנייותר,מבחינהזומהווההיא דגםוחנוךלכונתהתפילההרצויהבשנים
האחרות.

ח) שמחת-תורה בשביעית
"תודיעני אורחחיים ,שבע שמחות אתפניהנעימותבימינך נצח" (תהילים נליזיא).

הפסוק ,בסופו של פרק המביע את דבקותו של המתפלל ,נדרש בדברי חז"ל:
ר'אבין פתר קרא בישראל" :תודיעני אורחחיים  -בראש השנה שכותבגזרדינם
לחיים וביום-הכפורים חותם אותה שובע שמחות  -אל תקרי שובע אלא שבע ,אלו
שבע מצוות שבחג הסוכות :אתרוג ,לולבי הדסי ערבה ,סוכה ,חגיגה ושמחה"52י.

"אורחחיים" היא הדרך העולה אל מקוםהחיים ,ההיפך מ"דרך המות",היא
הדרך היורדת אל מקום המות  -מתפרשת במדרש לא בבחינת מקום אלא
בבחינת זמן .הזמן שבו נקבע אורח החיים לאן הוא אמור לפנות ,הוא מועד
הימים של ראשית השנה .153אמנם הביטוי "שובע שמחות" ישלעיין בו .פרושו
המילולי "שמחות רבות עד כדי שביעה ,אתפניך  -בראית פניך",ולפי זה" ,אורח
חיים"היא הדרך המובילה אל מקום ראיתפני ד' ששם השמחה במלוא עצמתה,
בחינת "עוז וחדוה במקומו" .אלא שהבנת המושג "שובע" היאבעייתית .בעלמא
 .152שוחר-טוב ,וראה נוסחאות מקבילות ,ויקרא-רבה ,פסיקתא ,ילקוט שמעוני ובהערות ר"ש
ן "פרי צדיק" דברים עמ' 246
בובר :בנדפס הלשון משובש ,וצריך לומר כמו שלפנינו.עיי
ששייךז' שמחות כנגד שבעתהאושפיזין.
 .153השווה נוסחת ילקוטשמעוני :ד"א אורחחיים אלו עשרתימי תשובה.
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משמעו הרגשה שאין אחריה תשוקה נוספת ,הסתפקותבקיים ,ומהענינו אצל
הרוחניות,הרי ה"נפש לא תמלא" .כנראה שלכןפירטר'י "שמחה שאין לה קץ ותכלה
היא השמחה של העתיד",דהיינו מושג הפוך בתכלית להבנה המקובלת בהגדרת
השובע .ואילו המלבי"ס נתב" :ביקש מד' שיודיעהו האורח שבויגיע אל החיים
הנצחיים-נפשייםכי השמחהשישיג האדםבחייםהזמניים לא ישבע בשמחהכי אחרית
שמחה  -תוגה ,אבלבחייםהנפשיים שםיש שובע שמחות אתפניךמזיוהשכינה" .בעל
יישפת-אמת" ,מבלי שניסח את הקושי ,פרש" :בני ישראל חפצים לקבל חיים
אמיתיים בפנימיות שלהם,וזהו נקרא שובע שמחות,כפי עומק הקבלה בלב עד שנקרא
שביעה" .154הקושי בהבנת המילה "שבע" ביחס לשמחה הרוחנית הוא שהעסיק
כנראה את המדרש55י ולנן פתרוהו בשיטת "אל תקרי" שהרי הואמופיעבכתיב
חסר  -שבע .אמנםעל-פי שיטה זו56ייש מקום לשתי האוקימתות.הריבוי של
מצוות העשייה ,גודש של שבע מצוות העשה המתייחסות לשמחה ולראית
פנים 157מביאלידי שביעה .דרשהזו מעמידתנו על המאפיין המרכזי שלמועדי
ירח האיתנים :ריבוי הכלים לעבודת ד' ,החל מתקיעת שופר וכלה בנטילת
ערבה.158

בתוךריבוי זה משתבצת במיוחד מצות סובה .מעצם מהותה ותנולתה הרי
היא מהווהכלי .כך כתב המגידממזריץ'" :איתא בזוהר (א ,פח ,עמ' א) שאין השראת

השכינה והברכה אלא על איזה דבר שיהיהכלי המקבל ההשפעה ההיא וכו' .הקדושה
העליונה בהירה ומאירה מאד ,ואי-אפשר לסובלה ,ועל-ידי עשיית המצוות שהיאכלי
המקבל ,מתלבשות בתוכה האורהעליוןויוכל האדםלסובלו ולקבלו,כדימיון אור השמש
ששמוהבוראיתברך בתוך נרתקו159בכדישיוכלוברואי עולםלסבלו.ואפשר לודרשזהו
רמז הפסוק "וסוכה תהיה לצל יומם"  -מצות סוכה תהיה להם למנן ולצל המצילמפני

 .154דברים עמ' צא והשווה "שפת-אמת" על תהילים :את פניך  -להיות נשבע מן פנימיות
השמחה.עיין עוד "פרי צדיק" דברים  :232ואיך אנו מבקשים על שביעה בדברי-תורה;

"פחד-יצחק" אגרות ומכתבים עמ' סז :שבעה ושבע; "פחד יצחק" פסח עמ' שטו.
 .155בצורה זו" ,שבע" הוא מופיע בתנ"ך רק כאן ,ואמנם השווה תהיליםיז ,סו "אשבעה בהקיץ
תמונתרייבדברי אבן עזרא והסברתםב"פני ספרתהילים".
 .156ראה אנצי' תלמודית :אל תקרי ושם במקורות.
 .157ומכאן מיושב מדוע לא מנה הדרשן במדרש את מצות העליה לרגל בתוך מצוות החג,כי
אמנם רק "אתפניך' תתכן השמחה.
'
מ
ע
.339
 .158ראה "מכתב מאליהו" ב עמ' .156לעיל
 .159השווה :נדרים ח ,קן'א; "אור תורה" וארא" .צפנת פענח" לבעל ה"תולדות" פט ,ע"ב בשם
הבעש"ט.
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אורהעליוןשיוכלו לקבלו ,שתהיה להם המצוה הזאתכנרתיק וכצלבכדישיוכלו לסבול
האור.160

בכוון זה באו הדברים אף אצל בעל "תורת-אמת" אלא שהוא המשיך את קו
המחשבה עדלהישגי יום-הכפורים" .בקדושת יוהכ"פ נעשה האדם כלי שיוכל לקבל
האור השופע בקדושת החג כו'כי זה עיקר הסוכה שנוכל לקבל האור ,בצלכנפיך רומז
על הסוכות ותזה באורך נראהאור"י6י.
החשששהריבוי של המצוותיביאלידי כך שהשפעתן הרוחנית תעבורלידי
המקיימן ולאדרכו,היאשהביאה את בעל "שפת-אמת" לפרש את המושגשביעה
כביטוי לעומק הקבלה בלב ,וכך גם את המשכו של הפסוק " -נעימות בימינך
נצח"" .להיות נשארמן השמחה על כל השנהלהיות דבר שלקיינוא"נ6י .אלא שהמושג
"נעימות"163ישלו גם הדגש נוסף .כך כתב ב"עולת ראיה"" :הנעימות באה מאיזה
יקר חמדה הבאה לאדם באורח מופלא ונסתר שנעלם מכל".164
מעתה ניתנת אולי הרשות לפרש את המושג "נעימות בימינך נצח" על
שמחת-תורה .אורחחיים  -ר"ה ,שובע שמחות  -סוכות ,נעימות נצח -
שמיני עצרת .וכךהיא הצעת הדברים:עיקריחודו שלשמיני עצרת  -שצורת
הוראת התורההיאבליכלים65י .כך הודגשו הדברים אצל בעל "שם
חגיגתו
משמואל"",פריצדיק"" ,שפת-אמת".
"שמיני כצדת הוא בלאכלי המצוות ,מחמת שהוא למעלהמןהכלים .דבכל

י'פ

" .160מגידדבריו ליעקב" ,מהדורת  y"wעמ' .317
" .161תורת אמת"מוצאייו"כ,ל,ע"ב .ראהעוד"סודישרים"מוצאייו"כעמ' 137שביוםהכפורים
עצמו לאשייכת בחינתכלים ,והשווה" :שפת-אמת" ערביו"כ תרמ"א.
" .162שפת-אמת" עלתהילים .השווה":פרי-צדיק" דברים  :266שם היום עצרת ,כנישו דחדוה,
י השנה.
מפני שנקלט השמחהבפנימיות הלב להתקיים על כלימ
 .163כמה הוראות במקראל"נעים" :אהוב,יפה,מעולה ,משובח.גילוישכינהקרוינועם  -תהלים
כ"ז ,ד" .דעת מקרא" שמואל ב,כג ,א".תהילת שפר" עמ' .77
 .164חלק א' עמ' קט ,וע"ע חלק ב עמ'עד .אמנם ראה"פרי-צדיק" דברים עמ'  .253השווה :זהר
חלק א קצז ,ע"ב:האי נעם הואנעימות היוצאת מעוה"ב ,ושם על הקשר לשבת ועל אמירת
"ויהי נועם"ביציאת השבת .וראהעוד ב"אורות הקודטר' (מהדורת תרח"ץ) עמ' תקכג :הנועם
הכללי; עמ' תקכז :הנועם והשלום ,על ההולכים מחיל אל חיל (השווה :מערבית :p"DW5
מחיל אלחילהולכים ,נסעו מסוכה ולשמוחבשמיני;"דרכי משה" טור אורחחייםסימן תרכד
סק"ו"מחיל אלחיל" בכניסה לסוכות; "מוסר הקודרו" (עמ' עא ,רנז) .עלכלי מחזיק ברכה;
"כלל'  -צמצום" ,ברכה"  -התפשטות; על מקור התורה ונועמה שנוסחעל-ידי משה רבנו
(תהילים צ').
 .165לעיל עמ' .359 ,308
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ימי הסוכות המצוות הם כלים לקדושת היום ,והטעם הוא שהאהבה שבאה
לאדם לשי"ת ביו"ט מחמת התקרבות והתגלות אלוקות תהיה בחפץ
המצוה66י אבל בשמיני עצרת אין צריך שמירה67י דאז הוא למעלה
מהכלי"68י.

יחודה זה של שמחתשמיני עצרת הסבירה לבעל "שם משמואל' מדוע חובת
השמחה בסוכות מפורשת בתורה שבכתב ,ואילוזו שלשמיני עצרת יסודה רק
בדרכי הלימוד של תורה שבע"פ" .והיית אך שמח  -לרבותלילייו"ט האחרוןוכיון
דאיתרבילילייו"ט האחרץ שהואטפל ,ק"והיום שהואעיקרשחייב בשמחה" .169התורה
שבכתב נתונה באותיותיה ,במסגרת ,בכלי ,ואילו התורה שבע"פ מתפשטת
והולכת,ולכן השמתהבשמיני עצרתהיא רק מתורה שבע"פ70י .התפשטותפעילה
זו מסבירה אף את מה שכתב ב"שם משמואל" "הנהידוע שיוםשמיני עצרת הוא
התכלית מכלהימים הנוראים".171
כיוצא בכוון הדברים כתב גם בעל"פרי צדיק":
שמיני עצרת ,שאז אין שום מצוה רק קביעות השמחה שתהא לה הוויה
לעולמי עד וכו' והיית אך שמח ,ששמחין בלא שום מצוה ,רק
בדברי-תורה72י.
ובשבתזוכיך כל ישראל לשמחה בתורה דשבת ,דכולי עלמא בשבת ניתנה
תורהוכו'וזה שנאמר ישמחו במלכותךשומרי שבת.173
אין מצוה בפועלבשמיני עצרת רק עושים הקפות בספר תורה עצמה שהוא
ענין התקשרות בלב נפשות ישראל74י.
כלהמועדים שפע קדושתםע"י פעולתאיזה מצוהכעניןאכילת מצה,תקיעת
שופר ,ישיבת סוכה,ועל-ידי זה נשפע שפע הקדושה בנפשות ישראל ,אמנם
ביום שמיני עצרת אין בו שום מצוה בפועל ,ועם כל זה נקלטת הקדושה
בנפשות ישראל מלעילא ,בלי שום פעולה מצד האדם .והואכענין קדושת

 .166להלן עמ' .418
 .167על הגנת הסוכה ראה לעיל :קריאת קהלת בשמימה ,הערה .31
" .168שם משמואל" מועדים ,עמודים:רי,ריז ,רכג ,רנא ,רנו.
 .169סוכה מח ,א,רקו"י וראה עוד פסחים עא ,ל'א ,תוספות סוכה מב ,ע"ב ד"ה לולב וערבה.

" .170שם משמואל" מועדים ,עמודים:רי,ריז ,רכג ,רנא ,רנו.
 .171שם ,עמ' רגז וראה "שפת-אמת" דברים עמ' ",190שמיני עצרת"; עמ' "192ביום השמינל'.
 .172ולפידבריו" :אך"  -למעט את הכלים לשמחה.
" .173פרי-צדיק" דברים .246
 .174שם עמ' .259
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השבת שנאמר בהאני ד' מקדישכם75י.
ההתייחסות לתופעה זו ,אמנם תוך הדגשיםאופייניים ,באה אף אצל בעל
"שפת אמת":
בכל מועד יש מצוה מיוחדת וכו' 176ושמיני עצרת אין מצוה ,זולת בבית
המקדש שהיו קרבנות המוספין .והענין ,ששני מועדים הללו ושביעות ושמיני
עצרת] הם מעולם העליתואין להם התדבקות במצוות מעשיות .לכן העצה
ע"י התורה ,בשבועות מתן תורתנוובשמיני עצרת שמחת תורה שבע"פ77י.
אמנם שנה אחרי זה כתב:
"בכל רגליש מצוה מיוחדת,כי בכל מקום שיש שליטה גם לחיצוניות צריך
מצוה  n)1Dglמעשית .בפסח מצוה ,ועצרת שתי הלחם ובסוכות  -סוכה
ולולב ,אבלשמיני עצרת הוא התגלות עולם העליון".178
"שלוש המועדותיש לכל אחד מצוה מיוחדתוכו'ושמיני עצרת "אך שמח"
בלי התפשטות והכנות לזה .והתפשטות ע"יביטויים במעשה ,הכנותע"י מעשים
לקראתהפנימיותהרוחנית ].רק התגלותפנימיות שמחת הלב ,מה שבאמת קשה
לנו להשיג את זאת שהיא התפשטות הגשמיות"79י.
ארבעשנים לאחר מכאן כתב:
"ג' רגלים  -בחינת ג' אבות שהעולם עומד עליהם ,לכןיש בהם מצוות
מיוחדות ,אבל בעצרתבחינת משהרבנו ע"ה .הוא הנהגת התורהשאינהע"י
התלבשות וכו' .והאמת ,הוצרכו האבות מקודם לתקן העולמות התחתונים
וכמו שנאמר את עלית על כולנה דייקא,וכן הוא בכל שנה אחר הג' רגלים
-שמיני עצרת".180

" .175פרי-צדיק" דברים .264ייאה שם עמ' :266איז ביד האדםלהיליד השמחה בלבו,יק ע"י
מעשה המצוה כמועל-ידי ד'מינים ומצות סוכה ,על זה נאמר ושמחת בחגך,יגסבשביעית
ול"ימתז-חייה .אבלבשמיניעציתאיז בושים מצוה בפועל ,וגם לא על
י
בתינכקשיא
יפנמיה
דת
עי
מי
מועדים זבחינההיסטירית]יק זהושיישהיי"ט שהשליתמיפיע השמחהזכב
הלבבלי פעולת האדם .ראהעוד שם בעמ'  268עלהאושפיזין הבאים מעצמם בשמחת-תורה,
וכן בעמ' .270
 .176חוץ משבועות .ראה שם ב"שפת-אמת" והשווה מה שהובא בשם "קדושת לול' ב"המועדים
בהלכה" עמ'שיא ושם בהערות עלדברי"חזון יחזקאל".
 .177שפ"אדברים עמ' צה p"y1 ,עמ'קיט.
 .178שם עמ'צו.
 .179שם עמ' קא.
ע עמ'  228עלבחינת משה שהיא "הראת לדעת".
 .180שם עמ' קז,וי'
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מהלךהיקף כל שנה הוא בצורהמיניאטורית מה שאירעבהיסטוריה.פעילות
האבות ,מלמטה ,בתולדות ישראל ,מקבילה לערכים הרוחניים של ג' הרגלים,
והשיא בהקבלהשבין משה לשמחת-תורה.
נושאזה,יחודו שלשמיני עצרתבליעשיית מצוות ,המשיךלהעסיק את בעל
"שפת-אמת" אף כשנתיים-שלושלפניפטירתו:

"תשריירחהאיתניםדתקיפי במצוות ,שופר,יוהכ"פ ,סוכה ,לולב ,ערבה,נסוך
המים.איןיכולין לקרב אל אור התורה ,רק ע"ינר מצוהנעשין בני-ישראל
כלים לקבל אור התורה ,כמו שאין האור מאיר בלי הנר והפתילה .לכןזוכין
אח"כ נאחרקיום מצות חודשתשרי] לאור התורהוזה שמחת תורה.ולכן הקדימו
אבותינו נעשה לנשמע שהבינו שאין יכולים לקרב אל אור התורה רק ע"י
הקדמת מעשההמצוות"י8י.
בחינת ההישגים הבאיםע"יעשייה ,לעומת ההישגיםהפנימיים שהם בחינת
עצרת ,באהב"ליקוטי תורה" לבעל ה"תניא"במינוחיםמיוחדים.
"אותם שהם בסתר שעבודתםברוחניות,בכוונת הלב,לייחדיחודיםעליונים
וכגוןר' שמעתבריוחאיכשהיה במערהי"גשנהשבודאי לאהיהיכוללקיים
במעשהכמומצווהמעשיותוכו' אם-גן לאקיים אכילת מצה בפסחואתרוג
וסוכהוכו' .אותם צדיקים שהםבגילוי ,שעבודתם בגשמיות בקיום המצוות
המעשיות ,ושמחת בחגך שהוא גם-כן המשכת אורות עליונים ,מועדי ד'
והשמחההיאגילוי אוראין-סוףברוך הואוכו'ובסוכותעל-ידיסוכהולולב,
ובלעדי זה אי-אפשר להנזשיך כללוכו'.וישנם בכל דור ודור שהם צדיקים
שבסתר והם המחברים העולמותלאין סוף ברוך הואוזהועניןלויתן שהוא
לשון התחברות וכו' והצדיקים נקראיםנוני ימא ,182לכן לא קיים רשב"י
בהיותו במערה כמה מצוות מעשיות אלא הכל ברוחניות וכו' ולכן העולם
כולו עומד עללויוע שמקיף כל העולם כנודע בדברי רז"ל83י.
בנקודה שאנועומדים בה אפשרלדברים להתנסחכך :עבודת דןב"כלים"היא
בהמתהאיץ שהיאניאית כנפרדת יע1מדת בפני עצמה עלפני האדמה)
בחינת שור הבר(נמי
הדג
ואילו עבודת ד'בלי אמצעים ,תוך התבטלות גמורה היא בחינת הלויתן(נמי
המכוסה בתוךהים ואי-אפשר לו להפרדמהמיס).

" .181שפת-אמת" עמ'קיח.
 .182ראה "אורות הקודש" (מהדורת תרח"ץ) עמ' עת ,חלק ב עמ' תרב.
 .183לקוטי תורה פ'שמיני ,וראהלעיל עמ' 345ואילך.
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הישיבה בסוכההיאבחינת גן-עדן 184והסעודה המתוקנת בוהיא סעודת שור
הבר ,מממשות המצוות המשופעותבירחהאיתנים,ואילו משתהשמיני עצרת85י
הוא משתה הלויתן של החבור ההדדי "אני ואתה נעשה ספודה קטנה" .כך גם
מוסברת השניות של עור-אור הלויתן ביחס לקיום מצות הסוכה .186העור הוא
הכלי ,מסגרת התכולה ,הלבושים של אדם הראשון כשעמד לצאת לדרך
ההיסטוריה.ואילו האור הוא נקודת המוצא ונקודתהיעד,בחינת"זנבובתוךפיו".
כתנות אור-גויים לאורך .במעבר שבין סוכות להקפות,בין היציאה מהעשייה
המרובבהלבין שיאה של הפנימיות הנעצרתבלי כלים ,באה התפילה על סוכת
הלויתן ועל סעודתו.
מהפך זה של עור לאור בפסגת יום-טוב של תשובה מאהבה ,יסודו במתנת
התשובה המופלאה של זדונות הנהפכות לזכויות87י מכוחו של הנועם העליון.
והוא מה שנזכר ב"אגרותראיה"66י על התרוממות ל'נועםד' שעלידו מתהפך כל
מר למתוק".מי שעבר את "מחסום הפחד" של מורא מקדש ומבקש לשבתבבית
ד' ולחזות בנועם ד' ,הוא האוהב הגדול שהתנער משב ואל תעשה של תשובת
היראה,והרי הוא שואף לקום ועשה ,לשחקלפניד' ,לתשובת האהבה של נועם
ן הנצח .מכח
השראת שכינה89י .משבע המצות המשמחות הוא בא לנעימותימי
המדע והידע" ,אינו אוהב הקב"ה אלא בדעת שידעהו" 190הבאים בפסגת מעשי
האיתן ,באה ההכרזה :אתה הראית לדעתי.19

 .184לעיל עמ' .325
 .185ראה"פרי-צדיקדביים עמ'  :267ועל זה נוהגין לשתות משקה בשמחת תורה כמו שנאמר
בשלמה בלשוןויעש משתהוכו'וכמו-כן לעת עתהבעוה"ז ,בעתרצון ,שיש רשימה מבחינת
התקון בגמרה של תורה ,נרמז על זהבחינת משתההיין.
 .186ראהלעיל עמ'  342הערה .62
 .187יומא פו ,ע"ב" .שפת-אמת" דברים עמ' צב; "אורות התשובה" סוף פרק ט; "עולת ראיה" ב,
עמ' תצו;לעיל עמ'  355הערה .121
 .188חלק א עמ' קלד.
ירצון שתשרהשכינהבמעשיידיכם,ויהי נועםוכו' .על מקורות
 .189ראהרש"י שמות לט,מג:יה
רגעיי ראה "תורה שלמה" שם אות לד.
 ,הלכה .1
 .190רמב"ם הלכות תשובהי
 .191השווה :טור או"ח סוףסימן רפא :ומנהג בספרד לומר "אתה הראת" [בשבת] קודםזריתלפי
שנאמר(דברים ד ,לה) על קבלת התורה והיאניתנה בשבת .וב"ערוך השולחן"סימן תרסס
סעיף קטן ג :ועוד נהגו לומר בש"ת פסוקים בערבית ושחרית "אתה הראית" וגו' .בשם
אדמו"רחסידי מסופר :חודש אלול ,הסליחות ,הימים הנוראים :ראש השנהויום הכפורים
ושבת תשובהשביניהם ,חג הסוכותוארבעת-המינים ,קריאת קהלת בשבת חוה"מ והושענא
רבה ,כולם הם רקמעין הכנה לשמיני עצרת ,לאותה השעה הגדולה ,שאנו כולנומכריזים
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המעברשבין הושענא-רבהלשמיני עצרת נתלה אףבדמויותאישיהאושפיזין.
דודהמנגן בכלכלישיר .ההללבשירי דוד מעלגבי מעלות העזרהבלילות שמחת
בית השואבהמגיעלשיאו בק"ןפרקי תהילה .אכן על חוסר השביעה בהללכלפי
שמיא ,מעמידנו פרק הסיום של תהילות נעים זמירות ישראל .הפרק פותח
במקומות ההילול :בקדשו ,ברקיע עוזו ,עובר לסיבות ההלל :בגבורותיו ,כרוב
גודלו,מדגיש אתאמצעי ההלל:כליהשירהשוניםומסיים בהלל שלמעלהמהכלי
הנשמה .אמנם גם בחלק המרכזי המתאר את כלי ההילול אפשר לגלות
הדרגתיות :מכלים מפורסמים המשמשים על הדוכן בעזרה עבור לכליםידועים
פחות;מכליםשהיו בשימושהכהניםלכליםשנגנו בהםהלוים ואח"ככליםשהיו
בידי שאר העם92י .מעגלים מודרגים אלו ,הכוללים אף את פרקי הסיום של
ההללויהמובילים לקראת השיא עלבעייתיותו :הקושי לבטא את כל רחשי הלב,
להגיע להרגשת מלאות ,לתחושת שובע .גם כשהלל מקיף את כל הגורמים
והסיבות ,גם כשכל רבדי החברה משתתפים בהילול וגם כשהפה משתתק וכל
הכלים משמשים לביטוי רחשי הלב  -אחר כל זה ,הרי שהקיצבה והמסגרת
ה"כלית" מצמצמות את אפשרות ההתבטאות .אלאשזוהיגופהבעייתו של האדם
בהיותונתון בקטביות של מטרה ואמצעים93י ,בעצם היזדקקותול"כלים".ועל-כן
יבוא הסיום במושג שהוא למעלה מהכלי  -הנשמה .כל-הנשמה  -כלבעלי
הנשמה  -יהללו94י.
הנועםהעליון הנשמתי של "נעים נאוה תהילה" לא קצובה ,הוא שעשאו לדוד
ל"נעיםזמירות ישרא?" (שמואלב,כג,א).נעימות הנצח המקראיות ,הנתונות במסגרת
קצובה שלתילךספורונתוןבמילותיוובאותיותיו ,הם שנהפכו בלשונה של תורה
שבע"פ לנעימת מנגינה בלי מילים ,המקיפה עולם ומלואו ,המפליגה למרחבי
בפומבי מתוך שמחה ורצינות עמוקה :אתה הראת לדעתוכו'ל'חגים ומועדים" ,הרבמימון

עמ' מה) .להלן עמ'  463הערה .56
 .192השווהדברי הרמב"ם הלכות לולב ח,יג ,עלהנגינה בשמחתבית השואבה "וכל אחד ואחד
בכלישיר שהואיודעלנגןבו ,וכל אחד ואחד כמו שיודע ואומרים דברי שירות ותשבחות",
אמנם ראה שם הלכהיד .וראה מה שכתב ב"פני ספר תהילים" וב"דעת מקרא" על מנין
הכלים,ענינם ומספרם.
 .193ראה "שמועות ראיה" פ' משפטים תר"ץ הערה .5
 .194ראה"עיונים במקרא",ש.גויטייןעמ' 236עלהביטוי"כל' הנשמה .וב"דעת מקרא"לתהילים
ק"ג ו' הע'  :9לתוךכליהנגינה האדם נושף ,ואף הנשמה-הנשימה שאינו נושם-נושף לתוך
כליהנגון ,אףהיא תהלל.
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הנשמה .195כאן גנוז סוד הנועם של הישגים רוחניים המובלעים בנעימה .נצח
ההקפות הבאות ,לאחר השמחות ,מכוח הנעימות96י.
מה שעשה דוד הנאבק ,המתחבט ,לסיום  -הרגשת הנייחא והמלאות של
השובע הרוחני ,שירת המנוחה של הנשמה ,הוא שהיה יסודו של שלמה,
האושפיזא של שמחת תורה ,197מאז ראשית דרכו .כך נאמרעליו בנבואה "הוא
י שלמה שמו ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו" (דברי-הימים א ,כב,
יהיה איש מנוחתכ
ט) .ובא על-כך הסברו של ר' צדוק:
"דוד המלך ע"ההיה תמיד איש מלחמות וכו'מפני שהיה לו תמיד מלחמה
בעצמולהיותגיבור הכובש אתיצרווכו'ובכח~הנתגבר במלחמה על אומות
העולם"וכו'וזהענין עסקנו בכל שבעתימי החג ,אבל שלמה המלךהיהאיש
י כבר נקשרה החכנזה והקדושה בלבו ולא היה צריך למלחמה וכו'
מנוחהכ
וזהוגםכןענין בחינתשמיני עצרת .בכל שבעתימי החגע"י מעשה המצוות
ותפילה וצעקהוביחודביוםהשביעי שהוא אושפיזא דדוד ,אבלביוםשמיני
עצרת באים לשלמות המכוון ,ונכנסים דברי תורה בלב ואז איננו צריכים
לשום פעולה וכו',מי שנקשר בפנימיות לבו בהי"ת ונקראידידו אינו צריך
לשום עובדאוכו' ולזה אנו מתחילין בהקפות "בוחן לבבות"כי השי"ת הוא
בוחןפנימיות הלב הנקשר בו יתברך98י.
יימא",דוד ושלמה שמטבע שלהם
בסעודתהלויתןשזנבובתוךפיומסביםיינונ
משמשבירושלים של מעלה99י כשהםמייצגים אתדרכי עבודת ד'המקיפים את
הכלים ואת המטרה .או אז ,באותה סעודה,מנעימים הם זה לזה בנעימת נועם

הנצחיות.

דמותו זו של שלמה ,מבהיקה יותר בשמיני עצרת של השמיטה ,שהרי
הוא-הוא איש העצרת ,השביתה והמנוחה .העבודה בשמיטה בעיקרה היאבלי

מקייית

בספרות חז"ל.
95י .ראהבעמידהשים :נעם ,על
י מכאז שיא אמירת מזמש כז "לדוד ד'
96י .איל
ראש השנה,ישעי  -יום הכפורים (מדרש)יצפנני בסוכו  -סוכות (מטה
עמ' ת.
ן עוד"פרי-צדיק" דברים עמ' מד  -לוליא האמנתי  -אלו"ל; וע"פ הנ"ל -
אפרים)ועיי
לחזות בנועם ד'  -שמחת תורה.
 .197ראה להלן עמ'  460הערה .22
" .198פרי-צדיק דברים עמ'  .262 ,260על מחשבה פנימית" ,שם-משמואל" מועדיםיג .השווה:
רמתיים צופים על "תנא דבי אליהו" ,ירושלים תשל"ח ,פרק לא ,אות ק .עמ' " .241נפש
החיים" שער ב ,פרקיח.
 .199להלן עמ' .460

אייי-
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כלים .כל ההתבטאויות היחסיות
ומרגוע"200יורדת לעולם.

בטלות ושובתות ושנת "שקט ושלוה ,שלום

והנה כבר התבררה ,במה שקדם ,מעלתהשביעית ,שהיאהנייחא אףבבחינה
הרוחנית ,701השביעה שאין עמה עשייה .מה תתעצם ותעמיק ,איפוא ,שמחת
השחוק האחרון 202בשמחת-התורה שחלה בשנת השמיטה ,כמה נעימות ,מלאות,
שובע ונועםיפזזולפני נושאי הספרים בהקפות שלהאי שתא.203

 .200הקדמת "שבת-הארץ" ,כרך א עמ' .64
 .201לעיל עמ'  .27-32ע"ע"פרי-צדיק" דברים עמ' :232ואין שביעה בדברי-תורה רקע"י מצות
שבת שהואמעין העתידוכו' שמנוחה הואנייחא ושביעה ומנוחהלחיהעולמים.
 .202ראה פרוש הגמרא משלי לא ,כה :ותשחקליום אחרזן ~השמיני עצרת,לעיל עמ' .358
 .203היחס לש"ת ולשמיטה אפשרלו להתנסח בלשון אחרת :כתב בעל "שפת-אמת"(לעיל הערה
")181לפי שתשריירח האיתניםדתקיפי במצוות ,שופר ,יוהכ"פ ,סוכה ,לולב ,ערבה ,נסוך
המים ,לכןזוכין אז לאור תורה ,וזה שמחת התורה .ולכן הקדימו אבותינו נעשה לנשמע
שהבינו שאיןיכולים לקרב אל אור התורה רקקר'י הקדמת מעשה המצות" (דברים קיח).
נמצא שמצוות החודש יוצאות בלשון "נעשה" ולעומתםענינה של שמחת-תורה ב"נשמקר'.
ן עודלעיל בעמ' .229
צמד זה של "נעשה ונשמע" נדרשבדברי חז"ל עלשומרישביעית.עיי
ההכנה לנשמע הרוחני של שמחת-תורה היאע"י הנעשה של מעשי תשרי .אמנם ההקדמה
בשמיטההיאע"י שב ואל תעשהולכן הנשמעאצילועדיןיותר .מעלתה של השמיעה בתורה
בשמיטה מתעלית ומתפשטת":וזאת הברכה" ,שפע ,התפשטות,בליכליםמגבילים;קוראים
כל הברכות שבתורה .רמשנה ברורה" תרסס ,ס-ק סו .תולדות חג שמחת תורה,יערי ,פרק
עשרים ).עלחגיגתשמיני עצרתבליכלים ראה":מגידדבריוליעקב" מהדורת ש"ץעמ' ,320
ועלהלויתן שהואבן-לויהבחינת"אחותי" ראה"לקוטי תורה" עמ' ,38ויקרא .לכך מצטרפת
בחינת "אמל' שהם בחינת משפיעים לתורה ,מכוח מעלת תורה שבע"פ;"פרי-צדיק" דברים
.269מכאןמנהגי הדורותבחגיגות שמחת-תורה,כלים שנוצרוקף'ימנהגישראל שהפךלתורה.
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